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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 4. december 2017 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 28. november 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: Lis V. Sørensen 

 

Lis valgt 

   

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

   

3. Godkendelse af referat fra 14. 

november (tidligere udsendt) 

Udsendes snarest og godkendes på kommende 

kredsstyrelsesmøde 

   

4. Efterretninger  

Roskilde Lærerforenings postlister Intet 

- Aktuel orientering 

- Formanden 

 

 

 

- Organisatorisk område 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Overenskomstområde, herunder  

  arbejdsmiljø 

 

 

 

 

 

 

PH orienterede om: 

Sag vedr. tidsudregning ved deltagelse på 

kurser mv. 

 

TH orienterede om: 

- Netværksmøder – vejleder tilknyttet PLC den 

15. november samt superbrugere MU den 23. 

november 

- Medlemsmøde den 18.1.2018 om OK 18. 

Invitation udsendes til TR 

- Årsmøde FTF Region Sjælland den 28.11. TH 

genopstiller til bestyrelsen for DLF 

 

RK orienterede om: 

- Udsendte materiale om OK18 udsendt af DLF 

til anvendelse på møder i faglig klub 

- Lønforhandlinger PPR 

- Ny runde med løntjek 

- Konkret sag vedr. ikke-aftalt lønniveau for 

nyansat 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område 

 

- Kassereren 

 

 

 

 

 

 

- Andre  

- Deltagelse i arbejdsmiljøkonference. 

Inspiration til forebyggende forløb vedr. vold 

og trusler 

- Orientering om opgradering af 

arbejdsredskaberne på kontoret (bedre 

siddestillinger) 

- HJK henledte opmærksomheden på seneste 

resultat af PFL-undersøgelsen, der kan få 

indflydelse på lærernes arbejdsmiljø 

 

Intet nyt 

 

RK orienterede om: 

- Tiltag vedr. vedlige hold af Møllehusvej 8: 

  - ny flisegang ved terrassen 

  - Ny gulvbelægning (møderum samt 

køkken/trappen) 

  - ny skillevæg mellem mødelokale og køkken 

 

Intet nyt 

  

5. Undervisningstimetallet på skolerne i 

indeværende skoleår (KP) 

(1 bilag vedhæftet) 

 

 På baggrund af 

tillidsrepræsentanternes 

indberetninger drøftes tallenes 

validitet og brugen af tallene 

Karen orienterede om registrering samt de 

spørgsmål de rejser.  

Kredsstyrelsen drøftede sagen. 

Undersøgelsen gennemgås på TR-møde og 

mulige fejlkilder søges 

   

6. KV17 (PH)  

 Evaluering af Roskilde 

Lærerforenings indsats og valgets 

betydning for det fremadrettede 

samarbejde 

Peter samlede op på RLF´s tiltag og de 

politiske tilkendegivelser det affødte 

   

7. Brug af de sociale medier (PH)  

 Styrelsen har aftalt, at følge og 

drøfte vores kommunikation til 

medlemmer og andre. På baggrund 

af et medlemsønske om flere og 

tydeligere 

holdningstilkendegivelser på de 

sociale medier, drøftes vores 

kommunikation 

Kredsstyrelsen udvekslede erfaringer og 

oplevelser og kom frem til, at fortsætte med 

den lagte linje og fortsat drøfte vores 

kommunikation 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
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8. Ordinær generalforsamling (TH)  

 Godkendelse af temaer til skriftlig 

beretning, drøftelse af opstilling og 

tidsplan 

Kredsstyrelsen tog en runde med hver enkelts 

ønske om genopstilling. 

 

I forbindelse med den nye kredsstyrelses 

tiltræden, blev det besluttet at vente med et evt. 

KS-seminar i forbindelse med Folkemødet på 

Bornholm til 2019. KS-seminariet 2018 

afvikles efter sædvanlige model 

   

9. Tillidsrepræsentant på arbejdspladser 

med få medlemmer (TH) 

 

 Med udgangspunkt i det nystartede 

julemærkehjem, gennemgås regler 

for valg af lokal TR og mulige 

løsninger drøftes  

 

Sagen vedr. TR/AMR på Julemærkehjemmet 

og gruppen af lærere på Børne- og 

Ungdomspsyk. drøftet. RLF´s tilgang er at man 

begge steder skal vælge TR og AMR 

10. Dialogmøde med forvaltningen om 

skolernes arbejde med inklusion 

(PH/TH) 

 

 Kredsstyrelsen drøfter 

inklusionstemaet og tilgangen til 

deltagelse i dialogmødet 

Peter orienterede om forvaltningsmøde med 

inklusion som tema. 

Kredsstyrelsen bød ind med forskellige forslag, 

erfaringer og problematikker.  

Peter udmelder dato for møde med forvaltning 

og herefter indkaldes forslag fra kredsstyrelsen. 

Mødet vil blive afholdt i begyndelsen af 2018 

   

11. Eventuelt Det overvejes at aflyse KS-mødet den 

14.12.2017. Det kan i stedet erstattes af KS-

møde den 9.1.2018.  

Peter sender besked til kredsstyrelsen 

   

 

Ref, Tina S. Hasselager  
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