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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 6. september 2018 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 4. september kl. 8.15 – 11.15 på kredskontoret,  

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde                                                                     

 

Deltageroversigt:  

Tina Svarre Hasselager X  Mads Magtengaard X   Kresten D. Andersen X    

Karen A. Pedersen  X Hans-Jørgen Koefoed X   Anna Bondo Nielsen X   

Rune Kent X Lis V. Sørensen  X  Lynne Gilberg X   

 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 

 

Hans-Jørgen Koefoed valgt 

  

2. Godkendelse af dagsorden                                     

 Dagsorden godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra ordinært møde den 

21.8.2018 samt ekstraordinært møde den 

27.8.2018  

(Tidligere udsendt) 

 

Referater godkendt 

 

  

4. Forslag til ændring af procedure for 

referater fra kredsstyrelsesmøder (KP) 

 

Referatet skrives og godkendes på mødet 

  

5. Budget 2019 i Roskilde Kommune (TH)  

TH orienterede om budget 2019, herunder 

proceduren omkring behandlingen af dette. 

 

Fælles Fagligt Forum havde møde med 

økonomiudvalget d. 3/9-18. 

I forhold til skolestrukturen er der nu 

fremkommet et scenarie 4. 

Der er stor uro i forældregruppen i Jyllinge / 

Baunehøj. 

Borgmesteren har indkaldt til borgermøder i 

kommunen, men vi savner tilgængelige 

oplysninger om møderne. Drøftelse af RLF’s 

ageren i forhold til Drøftelse af 

konsekvenserne på skoleområdet samt 

høringssvar: 

budgettet. Drøftelse af den økonomiske 

præmis. Alle skolerne bliver berørt af 

besparelserne, da man fordeler det i forhold til 

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

 

en politisk forhandlet ny ressourcemodel.  

Tidsplanen fremstår urealistisk, da 

fagfordelingen feks starter umiddelbart efter 

jul. 

Vi vil gerne gå konstruktivt ind i drøftelsen af 

en ændret ressourcemodel, men det tager tid 

og er ikke optimalt samtidig med krav om 

store besparelser.  

Kredsstyrelsen sender indlæg til pressen og 

derudover afsender vi høringssvar i 

høringsperioden. 

Vi deltager i de borgermøder der er inviteret 

til. Tid og sted meldes ud på foreningens 

Facebook. 

  

6. Status på aftaleforhandlinger med Roskilde  

Kommune (TH) 

- Herunder DLF´s seminar for formand/ 

næstformand den 30.-31.8.2018 (TH/KP) 

- 50.000 kr. fra DLF til ”Ny start” aktiviteter  

 

 

Skolechefen og TH arbejder pt med en 

formulering af formål for aftalen. Der vil 

være fokus på lærerens professionelle 

råderum. 

Drøftelse af indholdet i en aftale, herunder 

hvordan vi kan arbejde med at gøre 

opgaveoversigterne gennemskuelige. 

TH og KP orienterede om konference for 

formand/næstformand i DLF. 

Drøftelse af hvordan vi laver aktiviteter i 

forbindelse med Ny start. Det kunne fx være 

en styrkelse af TRIO-samarbejdet. 

 

 

 

7. TR/KS-kursus den 24.-26. september 2018 (KP) 

 Kredsstyrelsens opgaver: Aftenunderholdning    

/- aktivitet samt morgen”bitter”(?) 

Gode ideer til morgen- og aftenunderholdning 

indsamles. 

  

8. Medlemsarrangementer (budget) (KP)  

 

Drøftelse af forskellige former for 

medlemsarrangementer. 

Helle Hein 

Fest 

Mulighed for at holde lokale arrangementer 

på skolerne. Punktet drøftes på TR-kurset. 

 

9. Beskæftigelsesundersøgelse (MM) 

 

Drøftelse af beskæftigelsesundersøgelsen, 

herunder hvordan vi undersøger 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

vikarforbruget.  

Forslag om at opgøre skolens bruttotimetal. 

Mads laver undersøgelsen færdig og 

udsender. 

 

10. Efterretninger/ aktuel orientering 

- Formanden/TH 

 

- Organisatorisk område/KP 

 

- Overenskomstområde, herunder arbejdsmiljø/RK 

 

 

 

 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område/MM 

 

 

- Kassereren/RK 

 

- Andre 

TH orienterede om aktuelle sager 

 

Gæster til kongressen 

 

Vi sender penge til IBIS på lærerens dag. 

AMR skal forberedes af kredsen inden de skal 

på AMR uddannelse 

HIM arbejder med deres arbejdsmiljø efter 

påbud fra arbejdstilsynet. 

 

Der er nu kommet log-in til undersøgelsen om 

undervisningstimetal  

 

 

 

KLM har ansat ny afdelingsleder 

 

10. Evt. 

 

Borgermøde i Viby Hal 1 den 5.9.2018 kl 19 
Der er fokus på kørselsgodtgørelse fra andre 
områder i kommunen. Der er også fokus på dette 
på  vores område. 

  

 

REF: Karen Asholt Pedersen 
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