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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 12. september 2017 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 29. august kl. 8.15 – 11.15 på kredskontoret,  

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde                                                                     

 

Deltageroversigt:  

Peter Hansen  X Tina Svarre Hasselager  X Rune Kent  X 

Karen A. Pedersen  X Mads Magtengaard X Hans-Jørgen Koefoed X 

Torsten Jensen  X Lis V. Sørensen  X Kresten D. Andersen  X 

 

 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 

      Forslag: Kresten D. Andersen 

 

Kresten valgt. Peter afløser halvvejs 

   

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

   

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

(tidligere udsendt) 

Referat fra 16.5.2017 godkendt 

   

4. Efterretninger  

Roskilde Lærerforenings postlister Intet 

- Aktuel orientering 

- Formanden 

 

 

- Organisatorisk område 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Overenskomstområde, herunder  

  arbejdsmiljø 

 

 

 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område 

 

 

Orientering om møde med 

skolebestyrelsesformænd 

 

TR-kurset blev evalueret af kredsstyrelsen: 

- enighed om, at arbejdet med 

opgaveoversigterne samles op på kommende 

TR-møde. Fx systematisere hvor det er ok og 

hvor det ikke er ok 

- de skriftlige evalueringer var overvejende 

positive 

- kursets placering på året blev drøftet 

 

Rune orienterede om medlemsarrangement om 

stress. Det bliver den 26. oktober.  

Desuden orientering om muligheden for pjece 

om fordelene ved at være medlem af RLF. Der 

arbejdes videre med en sådan pjece 

 

Orientering om pædagogisk konference den 25. 

oktober 2017 for alle pædagogiske 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

 

 

- Kassereren 

 

 

 

- Andre  

ressourcepersoner og ledere 

 

Rune orienterede om kvartalsvis 

kontingentopkrævning. Dette vil spare 

foreningen for ca. 40.000 kr. Dette arbejder 

kasseren videre med 

  

5. Minuddannelse (TH) 

(Bilag vedhæftet) 

 

 Drøftelse af lærernes indsats og 

kredsens rolle, se bilag med 

kommunal plan for arbejdet 

Kredsstyrelsen drøftede bilag udsendt fra 

forvaltningen til alle skoler.  

Kredsstyrelsen overvejer at indkalde til 

netværksmøde for centrale superbrugere med 

henblik på drøftelse af deres arbejde, den 

centrale kortlægningsundersøgelse og deres 

vejlederrolle 

MU giver mulighed for, at lægge 

undervisningsforløb og årsplaner på en 

tilfredsstillende måde. Arbejdet med centrale 

faglige mål og visning af tegn på læring er en 

tidsrøver. Kredsstyrelsen overvejer at 

undersøge tidsforbruget på dette 

   

6. KV17 (KP) 

(Bilag vedhæftet) 

 

 Drøftelse af kommunalpolitisk 

debatmøde den 13. september samt 

indledende drøftelse af 

skolepolitiske spørgsmål til 

politikere (TH) 

Drøftede spørgsmålene til politikerne som 

offentliggøres i Roskilde Avis. Tina modtog 

input, som drøftes på næste 

kredsstyrelsesmøde. 

 

Der kom tilbagemeldinger til Karens oplæg til 

spørgsmål til arrangementet den 13.9., som 

Karen arbejder videre med i 

planlægningsgruppen. 

   

7. Kommunalt budget 2018 (PH) 

(Bilag eftersendes) 

 

 Status og drøftelse af det 

kommunale budget og Roskilde 

Lærerforenings uopfordrede 

høringssvar sendt til ØU den 23. 

august 

Peter orienterede om byrådets budgetforlig. 

Kredsstyrelsen drøftede budgetforligets 

skolerelevante elementer med henblik på 

afgivelse af høringssvar 

  

8. Drøftelse af kredsens rolle ved lokale 

uenigheder om arbejdsforhold (RK) 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

 Drøftelse af kredskontorets rolle, 

hvordan støttes det enkelte medlem 

bedst muligt? Herunder tillidsre-

præsentantens rolle 

Rune orienterede om aktuelle sager. 

Kredsstyrelsen drøftede håndtering af sager 

hvor der er en tilsyneladende mangel på vilje til 

samarbejde 

   

9. Ansættelse af lærere med særlige 

kvalifikationer (RK) 

 

 Drøftelse af foreningens holdning 

og kredsens tilgang til et 

utilstrækkeligt antal uddannede 

ansøgere ved stillingsopslag 

Rune orienterede om status på de senest ansatte 

i Roskilde Kommune 

  

10. Regnskab (RK) 

(Bilag eftersendes) 

Punktet udsat til kommende 

kredsstyrelsesmøde 

   

11. Lokallønsforhandling (RK)  

 Orientering fra sidste møde den 28. 

juni – se bilag 

Punktet udsat til kommende 

kredsstyrelsesmøde 

   

12. Eventuelt  Intet  

   

   

   

 

Ref: Tina 
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