
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tlf.  46350418  .  Bank.reg. 0400 .  Konto 1019 80 9915 .  041@dlf.org  .  www.roskildelaererforening.dk – Find os på facebook 

 

ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 23. november 2018 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 13. november 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 A Lis V. Sørensen  X Lynne Gilberg X  

 

 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 

Forslag Rune Kent 

 Mads er valgt. 

  

2. Godkendelse af dagsorden                                       Godkendt 

  

3. Godkendelse af referat (KP)  

(Tidligere udsendt) 

Godkendt 

- Godkendelse af referat fra mødet den 23. 

oktober 2018 
 

  

4. Status på processen vedr. ny skolestruktur og 

ny ressourcefordelingsplan (TH) 

TH orienterer fra skolechefens gennemgang 

af ressourcefordelingsplan. 

Efterfølgende drøftelse. 

 Processen omkring skolestrukturen 

opleves alt for hurtig. 

 Det er problematisk at man laver en 

besparelse samtidig med store 

ændringer i strukturen. 

 Det er problematisk at man har taget 

parameteret for ”ikke-vestlig 

baggrund” ud af beregningen.  

 Vi undrer os over at specialområdet 

ikke er med i strukturændringen. 

 Det er problematisk at 

skolebestyrelserne skal træffe 

beslutning om skolestruktur der 

rækker mange år frem. 

 Der kommer flere børn i færre klasser. 

 OBS på børn med psykiske lidelser og 

fokus på de elever der tidligere har 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

været rummet i de små klasser. 

 Opfordring om at der skabes ro om 

skolernes budgetter. 

RLF laver høringssvar. 

Forslag om, at KS deltager på faglig klub-

møder på de skoler, der er særlig ramt af 

strukturændringen. 

Aftale: Møde på Jyllinge sognegård d. 29/11 

kl 16-17.30. 

TH kontakter Jesper og Lykke. 

AN kontakter Nadia. 

   

  

  

5. Aftaleprocessen og Ny Start 

- Drøftelse af anvendelsen af de 50.000 kr. 

(TH,KP,RK,MM) 

TH og Skolechefen har besøgt 

Trekronerskolen mhp. aftaleprocessen. 

Drøftelse af processen. 

   

6. Kredsstyrelsens indsatsområder jf. beslutning på KS-seminar (TH) 

 

- TR-rollen                                                               Punktet drøftet.  

- Relation mellem TR og SL                                     

- Drøftelse af handlemuligheder og - plan 

 Vi påtænker at afholde debatmøder på 

kommunens skoler. Der afsættes tid på et TR-

møde for yderligere drøftelser. Vi drøfter 

KS’s aktivitetsplan på kommende KS møde. 

  

7. Økologisk/grøn indkøbspolitik (AN/TH)                Aftale: Vi undersøger muligheden for at  

 sortere affald. Vi tilstræber økologiske 

rengøringsprodukter og økologisk mad. 

Overvejelser omkring drikkevarer. Ønske om 

at der er frugt til møderne.     

8. Efterretninger/ aktuel orientering 

- Kredsudsendelser siden sidst 

097/2018: Lærer og meningsdanneruddannelsen 

098/2019: Sagsbehandling af udmeldelser flyttes til 

kredsene pr. 1. januar 2019 

 

- Formanden/TH 

 

 

- Organisatorisk område/KP  

Herunder RLF’s medlemsundersøgelse 1. kvartal 

2019 (KP/MM):                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Takkekort fra Charlotte. 

TH og KP deltager i møde vedr. AULA 

 

Pædagogisk konference afholdt med succes. 

Orientering vedr. personsager. 

Indholdet i medlemsundersøgelsen drøftes på 

kommende KS møde. 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

- Overenskomstområde, herunder arbejdsmiljø/RK 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område/MM 

 

 

 

 

 

 

- Kassereren/RK 

- Andre 
 

Vi har tilbudt løntjek på skolerne. 

 

TH og KP deltager i møde d. 5/12 omkring 

reducerede mål, sammen med folk fra 

forvaltningen. 

Praktiske aftaler vedr. SPT-kurset 22.-

23.11.2018: Vi kører fra kredskontoret kl. 

8.30 d. 22/11 

 

intet 

 

  

  

 

9. Evt. 

 Intet  

  

 

Ref.: Karen Asholt  
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