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Rødovre, den 15. november 2022 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

 

tirsdag den 15. november 2022 kl. 12:00 – 15:00  

 

Deltagende: Anders Liltorp (formand), Jens-Halvor Zoffmann (næstformand/FTR), Marie Antoinette 

Vissing Würtzen (Is), Tina L. Sørensen (Rø), Kenneth Gundersen (HE), Mette Hedegaard (Ny), Birte 

Dalsgaard (Va) 

Afbud:  Mads Broch (kasserer), Mads Troelsø (Skovmoseskolen). 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

(bemærkninger til punktet) - REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

A. KS-mødet den 6. september 2022 

 

 

Godkendt 

2. A20 

A. Samarbejde på skoleniveau (§4) 

a. Kommende arbejde med skoleplaner 

 

B. Samarbejde på tværs af kommune/skoleniveau (§3) 

a. Evaluering af samarbejdssporsmødet 

25.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A+B. (Punkterne blev behandlet 

sammenhængende) 

Drøftelsen af sidste møde og 

sammenhængen med samarbejdet på 

skolerne bragte en bred drøftelse med 

sig. Der var også en del frustrationer 

over nogle af de opgaver og 

indsatsområder, der arbejdes med:  

- Der vil være fornyet fokus på 

hvordan sammenhængen 

mellem arbejdet på skolerne og 

de centrale indsatser hænger 

sammen, omsættes og 

prioriteres. 

- Efter KS-mødet bliver der 

sendt en kort opsummering ud, 

der kan hjælpe på vej i 

samarbejdet ude på skolerne. 

- Emner som konklusionerne i 

VIVE-rapporten, formålet og 

udviklingen med T&I, 

prioriteringen af efter- og 

videreuddannelse i 

sammenhæng blev drøftet. 

- Der følges op både på InSite og 

til kommende møder. 
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C. Samarbejde på kommuneniveau (§2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Møder og samarbejde BKF/RLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Aftale om arbejdstid og løn på Campus Espevang 

 

 

 

(Paragrafferne henviser til A20 lokalt og centralt) 

 

C. Kredsstyrelsen orienterer sig i bilag 

fra kredsudsendelse nr. 44 d. 31/5-22, 

som har en samlet oversigt over de 

forskellige tiltag og ændringer. 

Kredsstyrelsen har i forvejen arbejdet 

med både Skoleudviklingssamtaler og 

Meddelelsesbogen og vil derfor 

arbejde for at vores fag- og 

skolepolitiske holdninger bliver en del 

af implementeringen og ændringerne. 

 

Der vil være yderligere info på InSite. 

 

D. Der blev orienteret om møderne 

mellem kredsen og forvaltningen – 

herunder frustrationen over, at 

kredsen er inviteret til møderne om 

Skoleudviklingssamtaler og 

Meddelelsesbog, hvor vi ikke har 

mulighed for at være til stede. 

Formanden følger op og foreslår 

opfølgende møde med forvaltningen 

så RLF’s input kommer med. 

 

E. Der blev orienteret om indgåelse af 

aftaler og forhandlingerne om løn. 

Kredsstyrelsen tog aftalen og 

orienteringen til efterretning. 

 

3. Kongres 2022 

 

Der var en kort orientering og drøftelse. 

Det var overordnet set en spændende 

kongres. Videoer og andet materiale 

kan ses på dlf’s hjemmeside. 

https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-

2022 

 

4. Opfølgning på samarbejdsmøder 

A. HOU 

a. Møde (med Borgmesteren) d. 29. september 

b. Næste møde 17. november 

 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest (HV) 

a. Mødet d. d. 6. oktober 

b. Næste møde d. 24. november 

C. Arbejdsmiljø 

a. Arbejdsmiljøforum, HV 

Næste møde: 6. december 

D. Pædagogisk udviklingsforum, HV 

a. Næste møde d. 28. november 

E. Organisationskurser mm.  

a. Kursusforum HV 

Næste møde d. 15. november 

 

(Punkterne udskydes til næste møde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Arrangementer 

a. Introdag d. 23. september 

b. Fælles faglig klub den 11. november 

 

 

a. Vellykket - der ønskes en fast dato 

for introdag. 

b. Godt arrangement - se materiale på 

InSite. Kommer snarest. 

 

6. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

Kryds og tværs vinderen er fra 

Skovmoseskolen, Annette E. 

7. Evt.   

 

 

Referent: TLS 


