kreds 17.dk

RØDOVRE LÆRERFORENING

TÆBYVEJ 5 C 2610 RØDOVRE ▪ TELEFON: 36 70 55 17 ▪ E-POST: 017@DLF.ORG

Rødovre, den 18. november 2021

Referat af kredsstyrelsesmøde
tirsdag den 16. november 2021 kl. 10:15 – 13:45
Deltagende: Jens-Halvor Zoffmann (næstformand/FTR, Niels Abrahamsen (kasserer),
Kenneth Møller Gundersen (He), Marie Antoinette Vissing Würtzen (Is),
Per Langtoft Terry (Rø) til kl. 11.40 under pkt. 2 C, Mads Bruun Troelsø (Skm),
Birte Dalsgaard (Va) deltog via Teams.
Afbud: Anders Liltorp (formand), Carsten Eriksen (Ny), Maria Liltorp (Ti).

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
A. KS-mødet den 12. oktober 2021
2. A20
A. Samarbejde på skoleniveau (§4)
a. Implementering af aftalen og skoleplaner
(kommende evalueringsmøder med lærerne på
skolerne)
B. Samarbejde på tværs af kommune/skoleniveau (§3)
a. Registrering af arbejdstid
(deadline flyttet til 1. december)
b. Skolebesøg
C. Samarbejde på kommuneniveau (§2)
a. Samarbejdsmøder om kommunal redegørelse,
herunder møder BKF/RLF, fællesmøde

REFERAT

Godkendt.

A.
a. En enkelt skole har endnu ikke
færdiggjort skoleplanen.
Evalueringsmøderne er ved at blive
tidsfastsat på skolerne.
B.
a. Det er planen, at DLF primo
december giver kredsene adgang til
de indtastede resultater.
b. Seneste skolebesøg var på Islev.
Næste skolebesøg er på Valhøj Skole.
C.

(Paragrafferne henviser til A20 lokalt og centralt)

3. Godkendelse af TR-valg, Udviklingscenter
Skiftesporet.

a. Udkast til den kommende kommunale
redegørelse er udarbejdet.
I Rødovre er der et tæt samarbejde om
udarbejdelsen af den kommunale
redegørelse.
Kredsstyrelsen drøftede udvalgte
emner herfra og ser frem til, at
redegørelsen kommer til at indeholde
de i A20 §2 beskrevne resurser om
størrelsen af den forventede andel af
arbejdstiden, der anvendes til
indsatserne samt om forholdet mellem
undervisning og forberedelse.

Valgene af Sabrina Christensen som TR og
Bruno René Christensen som TR-suppleant
blev godkendt.

4. Opfølgning på TR-seminar
Tilbagemeldingerne var positive.
5. DLF Kongres 2021
Tilbagemeldinger
6. Opfølgning på samarbejdsmøder
A. HOU
a. Næste møde 25. november
b. ”Sammen om Rødovre” – udmøntning af de 4
millioner til strategisk kompetenceudvikling.
Deltagelse i workshops. Er der deltagelse fra
lærerne?
B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
a. Mødet d. 14. oktober
b. Næste møde d. 25. november
c. TR og TR-sup. kursus i HV d. 23. november
”Understøttelse af faglige fællesskaber”
C. Arbejdsmiljø
a. Konference for kredsenes
arbejdsmiljøansvarlige d. 9. – 10. december
b. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
1. Mødet d. 11.oktober
2. Næste møde d. 10. marts
D. Skolepolitik
a. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
1. Mødet d. 11. oktober
2. Næste møde d. 30. november
E. Organisationskurser mm.
a. Kursusforum Hovedstaden Vest
1. Næste møde d. 30. november

Drøftet.

A.
a. Afventer.
b. Det er overraskende, at der stort set
ikke deltager lærere i workshops’ene
B.
a. Kongressen fyldte størstedelen af
mødet.
b. Afventer.
c. Afventer.
C.
a. Afventer.
b.
1. Temadagen 26/1 var hovedtemaet.
2. Afventer.
D.
a.
1.Til brug for næste møde i HVPUF, er der lavet nogle spørgsmål.
Spørgeskema udsendt via DLF
Insite bedes besvaret senest 29.11.
2. Afventer.
E.
a.
1. Afventer.

7. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Ingen.
8. Evt.
DLF iværksætter en medlemsundersøgelse i
uge 46, og TR bedes opfordre medlemmerne
til at besvare denne.
I uge 47 er der planlagt løntjekkampagne, og
det forventes at TR’erne foretager tjek af
medlemmernes løn, for dem som måtte ønske
dette.

referent
Niels Abrahamsen

