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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 12. april 2018 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 10. april kl. 8.15.-11.15 på kredskontoret,  

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde                                                                     

 

Deltageroversigt:  

Tina Svarre Hasselager X Karen Asholt Pedersen X Rune Kent  X 

Mads Magtengaard X Hans-Jørgen Koefoed X Lis Villum Sørensen X 

Anna Bondo Nielsen X Lynne Gilberg X Kresten D. Andersen  X 

 

 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 

      Forslag: Lis Villum Sørensen  

 

 

 

 Kresten valgt 

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

   

3. Godkendelse af referater fra 20. marts   

(tidligere udsendt) 

Referater godkendt 

   

4. OK18  

Status (TH) 

TH orienterede om diverse indkøb ift. en 

eventuel konflikt. 

TH orienterede om den seneste udvikling. Der 

er tavshedspligt fra forhandlingerne og den 

overholdes fra DLF’s side. Der efterlyses 

daglige opdateringer på folkeskolen.dk.  

   

 Drøftelse af den lokale indsats  

 

Drøftelse af forskellige aktivitetsformer. Fokus 

på at vi inddrager de andre fagforbund lokalt på 

skolerne i de aktiviteter vi arrangerer. 

Vi skal lave en plan for hvordan vi kan agere 

hurtigt når / hvis en konflikt starter. Opfordring 

til TR om at samle en lille gruppe omkring sig 

på sin egen skole. 

 

Der arrangeres en demonstration i Roskilde d. 

20/4 på Hestetorvet. Demonstrationen 

arrangeres i et samarbejde med de andre 

fagforbund (Fælles Faglig Forum). Invitation 

udsendes senere. 

 

Forslag om at gøre meget ud af reklamen for 

mailto:041@dlf.org
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

demo d. 20/4. 

 

5. Ansættelse af pædagoger med UV-

opgaver (RK) 

(Bilag vedhæftet) 

Vi laver en undersøgelse af omfanget af 

pædagoger som er ansat med 

undervisningsopgaver. Tidspunktet afhænger af 

den kommende tid. MM tester undersøgelsen 

på egen skole.  

Drøftelse af undersøgelsens indhold og 

tidspunkt.  

 Opfølgning fra TR-mødet (MM)  

   

6. Forflyttelser  Der skal forflyttes 1 og ansættes 1 

børnehaveklasseleder. 

Der er ikke noget nyt vedr. forflyttelser af 

lærere. Der bliver en orientering på det 

kommende OMU-møde. RK kontakter 

forvaltningen ang. tidsplan. Der er en 

udfordring ift. forflyttelse af ikke-uddannede. 

 Status (TH/RK)  

   

7. Afbureaukratisering i Roskilde (KP) KP og TH orienterede om status for 

afbureaukratiseringsprojektet i Roskilde. 

Drøftelse af Min Uddannelsesproblematikken. 

   

8. Efterretninger/Aktuel orientering  

- Formanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organisatorisk område 

 

 

 

 

 

 

 

TH orienterede om møde med HBO ift 

planlægning af OMU-dagsorden. 

TH er trådt ind som supl for Peter og KP 

indtræder som supl. for TH i både HMU og 

FMU. 

TH er næstformand i OMU og KP træder ind 

på den ledige plads. MM og LG træder ind som 

supl i OMU. 

KS mødet d 24/4 aflyses foreløbigt pga kursus.  

Efter Peters ønske arrangeres der ikke en 

afskedsreception. Han sender i stedet en hilsen 

til samarbejdsparter mv. 

 

Der er i lighed med de seneste år arrangement 

1. maj hos RLF. TH undersøger planerne for 1. 

maj arrangement på Hestetorvet.  

  

Den nye persondataforordning betyder at der på 

kredskontoret skal udarbejdes en beskrivelse af 

proceduren i forbindelse med feks håndtering 

af personsager 

mailto:041@dlf.org
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

 

 

 

 

 

            - Overenskomstområde, herunder  

              arbejdsmiljø 

 

 

 

 

 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område 

 

- Kassereren 

 

 

- Andre                                                           

RLF skal desuden have opmærksomheden på, 

at medlemmerne bliver ordentligt orienteret på 

arbejdsstederne, så ikke de kan komme i 

juridisk klemme 

 

Den planlagte kommunale besparelse har 

udmøntet sig i at forvaltningen og HR har 

udarbejdet et notat kaldet ”en dag mere på 

arbejde”. HMU har ikke været inddraget, men 

der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal 

arbejde med trivsel og sundhed. Der udarbejdes 

en app, hjemmeside mm. 

 

Intet 

 

Vores smartboard er solgt til Røde Port – 

bryggeriet. 

 

Intet 

 

 

   

9. Eventuelt  Kommende TR møde: Status på DLF-insite. 

Lynne er blevet fast blogger på avisen.dk 

 

Ref.: Karen Asholt Pedersen 
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