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Rødovre, den 17. februar 2022 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

 

tirsdag den 15. februar 2022 kl. 10:15 – 13:45 på Rødovregaard 

 

Deltagende: Anders Liltorp (formand) via teams, Jens-Halvor Zoffmann (næstformand/FTR),  

Mads Broch (kasserer), Bruno Barbalho (He), Marie Antoinette Vissing Würtzen (Is),  

Carsten Eriksen (Ny), Per Langtoft Terry (Rø), Mads Bruun Troelsø (Skm), 

Maria Liltorp (Ti) deltog til kl. 11.40 under pkt.4 B, Niels Abrahamsen (konsulent). 

 

Afbud: Birte Dalsgaard (Va). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

A. KS-mødet den 7. december 2021  

 

 

Godkendt. 

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 – evaluering DLF 

b. Evaluering af A20 – DLF (Bilag udleveres i 

mødet) 

c. Skolebesøg 

C. Samarbejde på kommuneniveau (§2) 

a. Den kommunal redegørelse 

(Drøftelse af muligheder for forbedringer og 

krav til kommende redegørelser) 

b. Møder BKF/RLF 

 

(Paragrafferne henviser til A20 lokalt og centralt) 

 

 

A.   

a. Skolerne har enten afholdt 

evalueringsmøder eller har dem 

planlagt. Debatten gik samtidig på 

om, hvorvidt medlemmerne 

oplever en forskel på tidligere 

arbejdstidsaftaler til nuværende 

A20 aftale. 

Kredsstyrelsen drøftede også 

hvordan pejlemærkerne fra A20 

centralt sammen med de lokale 

pejlemærker kunne tydeliggøres og 

konkretiseres for medlemmerne. 

B.   

a. Via InSite er der udsendt en 

skabelon til besvarelse senest den 

18. februar. 

b. Bilag vist i mødet, omhandler 

tidligere evaluering af A20. 

Opfordring til besvarelse af den 

tilsendte A20-evaluering. 

c. Rundens sidste besøg var på 

Rødovre Skole den 9. februar. 

C.   

a. Den kommunale redegørelse 

indeholder ikke tiden til 

forberedelse, som A20 ellers 

foreskriver. Dette forventer vi 

løses fremover med en henvisning 

til vores lokale A20-aftale. 
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b. Der har været afholdt flere møder 

siden sidst. Blandt andet har PLCs 

nye rolle, efter overførslen af 

samlingen til Rødovre bibliotek, 

været drøftet. 

 

3. Generalforsamling 2022 

A. Praktiske forhold 

B. Beretning 

 

 

A. Drøftet. Alt foregår pt i henhold til 

vedtægterne. Videoteaser om banko 

blev drøftet og aftalt udarbejdet. 

Forventes udsendt til skolerne i uge 10. 

B. Formanden laver aftale med Per Terry 

om selve udarbejdelsen. 

 

4. Kredsens økonomi 

A. Årsregnskab 2021 

B. Budget 2022 

 

 

A. Taget til efterretning. 

B. Det fremlagte budget bliver 

kredsstyrelsens forslag til 

generalforsamlingen. 

  

5. Opfølgning på samarbejdsmøder 

A. HOU 

a. Mødet 27. januar 

b. Næste møde 28. april 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest 

a. Mødet d. 27. januar 

b. Næste møde d. 3. marts 

C. Arbejdsmiljø 

a. Konference for kredsenes 

arbejdsmiljøansvarlige d. 7. – 8. april 

b. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest, Næste 

møde d. 10. marts 

D. Skolepolitik 

a. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest 

1. Næste møde 9. marts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   

a. HR-strategien er næsten klar til 

udsendelse og der arbejdes lige 

nu på en samlet Uddannelses-

strategi, som skal styrke antallet 

af uddannede inden for nogle 

velfærdsområder: Børne-, skole- 

og ældre- og sundhedsområdet. 

Strategien udarbejdes i et samspil 

med omegnskommunerne i KKR-

regi (Kommunekontaktrådet). 

b.  Afventer. 

B.   

a. På foranledning af Hovedstaden 

Øst påtænkes en opstramning af 

kongresforberedelsen.  

Der arbejdes med systematisering 

af opgaveoversigterne.  

Der skal være mere fokus på 

modtagelse af nye lærere – særlig 

TRs rolle. 

b. Afventer. 

C.   

a. Afventer. 

b. Afventer. 

D.   

a. Intet nyt. 

1. Mødet flyttes til 4. marts og 

afventer. 

 

 

 

 



E. Organisationskurser mm.  

a. Kursusforum Hovedstaden Vest 

1. Næste møde 1. marts 

 

 

E.   

a. Man kan tilmelde sig Nordiske 

lærerorganisationers Samråd 

sommerkursus 27. juni til 1.juli 

2022 med ansøgningsfrist 21. 

marts – se linket i 

kredsudsendelse #10. Kurset om 

bisidderrollen kommer i 

kommende kursuskatalog.  

1. Afventer. 

 

6. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

 

Ingen. 

 

7. Evt.  

Husk at meddele TR-suppleanter og nyvalgte, 

at kredsinternatet er den 5.-6. april, hvor alle 

kredsstyrelsesmedlemmer og deres 

suppleanter skal deltage. 

Arbejdsmiljøtemadagen bliver 29. august. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 

 


