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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 2. november 2017 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 31. oktober kl. 8.15 – 11.15 på kredskontoret,  

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde                                                                     

 

Deltageroversigt:  

Peter Hansen  X Tina Svarre Hasselager  A Rune Kent  X 

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

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

 

 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 

      Forslag: Torsten Jensen 

 

Torsten valgt 

   

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

   

3. Godkendelse af referat fra 26. 

september (tidligere udsendt) 

Referat godkendt 

   

4. Efterretninger  

Roskilde Lærerforenings postlister Intet  

- Aktuel orientering 

- Formanden 

- Organisatorisk område 

- Overenskomstområde, herunder  

  arbejdsmiljø 

 

 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område 

- Kassereren 

- Andre  

 

 

 

Orienterede om personsag hvor forvaltningen 

ikke vil gå i seriøs dialog om der er 8 F-timer 

til læreren. Henledte opmærksomheden på 

tilfredshedsundersøgelsen 

 

 

Regnskab blev udleveret, som der kunne stille 

spørgsmål til på næste KS-møde 

  

5. ”Danmark for Velfærd” (PH)  

 Drøftelse af arrangementet den 4. 

oktober i Odense og det videre 

arbejde 

Drøftelse af 4. oktober arrangementet samt 

godkendelse af, at TR kan medtage 5 kolleger 

til demonstrationen den 7. november 

   

6. Tilbagemelding fra mødet med 

forvaltning, ledere og lærere om Min 

Uddannelse den 25. oktober samt møde 

med SBU den 3. oktober (PH/LV) 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

 - Orientering fra SBU-

mødet: 

(Fra mødereferatet: 

Udvalget beslutter, at på 

baggrund af meldinger fra 

mange af de 

folkeskolelærere, der bruger 

platformen i det daglige, 

kan udvalget på det 

foreliggende grundlag ikke 

afvise et indtryk af, at denne 

platform er alt for over-

registrerende, 

metodemæssigt ensrettende, 

tung og uforholdsmæssig 

tidskrævende, at arbejde 

med i praksis.  

Det besluttes derfor at give 

forvaltningen som opgave, 

til forelæggelse for SBU i 

december 2017, at 

forberede en sag, hvor 

udvalget i givet fald kan 

beslutte, hvad der videre 

skal ske mht anvendelse af 

denne platform) 

- Orientering fra mødet den 

25. oktober og en drøftelse 

af det videre forløb 

Stor ros til Lis for hendes udtalelser på SBU-

mødet den 5.10. RLF fortsætter drøftelserne 

med SBU 

 

Stougårds spørgsmål til forvaltningen og svaret 

udsendes i RLFnyt. Tilbagemelding om 

kravene til brug af Min Uddannelse. 

Konstruktivt møde med forvaltningen den 25. 

oktober, hvor Lis, Asbjørn og Peter deltog 

   

7. Kongres 2017 (PH,TH,RK)  

 De kongresdelegerede fra Roskilde 

Lærerforening orienterer om 

indhold og forløb 

Peter fremlagde ændringsforslag til en udtalelse 

om målstyret undervisning. Århuskredsen trak 

herefter deres forslag til vedtagelse 

 

Arbejdstid. Forslag til vedtagelser trukket. 

ABC forklarede, at det var indeholdt i OK-

kravet. 

 

Uddannelsesfond. Forslag om en undersøgelse 

(KL/LC) i overenskomstperioden. Lis foreslår 

”tegnefilm” som info til lærerne om OK-krav 

(arbejdstid). 

 

ABC kommer til medlemsmødet den 18.1.2018 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Kredsformanden kommer gerne til 

medlemsmødet den 18.1. De andre 

fagforeninger både i forhandlingsfællesskabet 

og CFU støtter os vedr. OK18 

   

8. Lokallønsforhandling (RK/PH)  

 Status på det videre arbejde Afholdt 2 møder. Mulighed for at 

kredsstyrelsen deltager i mødet den 7.11 kl. 

13.30 – 14.30. 

Peter gennemgik punkterne der er opstillet til 

forhandlingerne. Mads foreslår at spørge TR 

om hvordan det foregår på skolerne 

   

9. Medlemmernes arbejdsmiljø (PH/RK) 

(Bilag vedhæftet) 

 

 Med afsæt i DLF´s 

arbejdsmiljøstrategi og 

tilbagemeldingerne fra sidste TR-

møde om trivslen/arbejdsmiljøet. 

Drøftes Roskilde Lærerforenings 

mulighed for, at forbedre 

arbejdsmiljøet  

Udsat 

 

   

10. KV17 (TH/PH)  

 RLF/Lærermarkering i 

valgkampen? 

Udsat 

   

11. Eventuelt Intet  

   

 

Ref.: Rune og Peter 
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