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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 28. november 2018 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 27. 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 X Lis V. Sørensen  X Lynne Gilberg A 

 

 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 

Forslag Rune Kent 

  

Rune valgt 

  

2. Godkendelse af dagsorden                                      Mads meddelte, at han fra den 1. december   

                                                                                   2018 til 1. april 2019 er konstitueret som   

                                                                                   afdelingsleder på SCR, afd. Hedevang.  

                                                                                   Han holder derfor orlov fra kredsstyrelsen i  

                                                                                   denne periode. Som konsekvens af denne  

                                                                                   situation, udskydes pkt. 4. 

  

Processen i forbindelse med ny skolestruktur 

tilføjes punktet om aftale 

 

3. Godkendelse af referat  

(Tidligere udsendt) 
 

 

- Godkendelse af referat fra mødet den 13. 

november 2018 

Godkendt 

  

4. RLF´s politiske aktivitetsplan (TH) 

(Bilag vedhæftet) 

 

- Halvårsevaluering 

- KS´s indsatsområde: TR-rollen 

 

Udskudt 

5. Status på aftaleprocessen (TH) 

- herunder skolestruktur 

Aftale:  

Mødet med aftaleforhandlingerne blev 

udskudt til d. 19/12. 

TH er indkaldt til løbende møder med 

skolechefen og direktøren. 

Gordon og Andreas deltager i vores KS møde 

d. 8/1-19. 

Drøftelse af forberedelsestid. 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Øvrige ting til drøftelse: klasselæreropgaven, 

Min Uddannelse og inklusion. 

 

-  Orientering 

-  Drøftelse 

 

Processen i forbindelse med ny skolestruktur: 

Efter ønske fra lærere på BAU, har der været 

holdt møde hos RLF om 

arbejdsmiljøsituationen på BAU. 

 

Usikkerhed ift. ansættelsesprocedure af ledere 

i Jyllinge. 

 

6. Økologisk og grøn indkøbspolitik (TH)                 RLF indkøber svanemærkede    

                                                                                   rengøringsmidler. 

                                                                                   RLF indkøber økologiske madvarer så vidt  

                                                                                   muligt 

-  Orientering  

  

7. RLF medlemsundersøgelse, januar 2019 (KP)        

-  Orientering 

 

Drøftelse af forslag til medlemsundersøgelse. 

KP arbejder videre med kredsstyrelsens input.    

8. Budgetønsker 2019 (RK)                                            

                                                                                    Opsparing til et medlemskursus. 

                                                                                    Opprioritering af 1. maj          

 Overvejelser omkring medlemsarrangement-

er. 

   

9. Generalforsamling 2019 (KP) 

(Bilag vedhæftet) 

Forslag om at suspendere GF for fx at lave 

gruppedrøftelser 

Godt at der gives mulighed for drøftelser 

direkte fra salen. 

Ideer til indhold: 

 Drøftelser af de forskellige vilkår på 

skolerne 

 Ny start, herunder samarbejde mellem 

leder og TR / leder og lærere 

 Fælles oplæg fra hovedstyrelsen om 

Ny start. 

 Folkeskoleideal 

 Oplæg fra skolechefen 

 

- Tidsplan  

- Disposition for årsberetning Dispositionen for årsberetningen er 

gennemgået 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

10. Efterretninger/ aktuel orientering 
- Kredsudsendelser siden sidst 

099/2018: Tjek af undervisningstillæg ved 

registrering af undervisningstid (RK) 

100/2018: Lancering af bogen 

Deltagereffekten 

101/2018: MED systemet og 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (TH) 

 

- Formanden/TH                                                 
 

 

- Organisatorisk område/KP 

       

 

 

 

 

 

 

- Overenskomstområde, herunder                          

arbejdsmiljø/RK 

 

 

                                                                                               

- Skole- og uddannelsespolitisk område/MM 

 

- Kassereren/RK 

 

- Andre 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering om det aktuelle arbejde med 

FGU, UU og erhvervsskoleforliget herunder 

TCR 

 

Der er god opbakning til arrangementet med         

Helle Hein 

TH og KP har været til møde med John V 

Christiansen vedr. AULA 

TH og KP deltager sammen med 

forvaltningen i møde om Fælles mål i Sorø d. 

5/12 

 

Der afholdes stormøde for AMR d. 8/1 i                         

Odense. RK rykker AMR for svar.          

Der efterlyses info om ”Ha det godt” – 

kampagnen til lærerne  

 

Intet  

 

Intet  

 

Jyllinge skole er i gang med at implementere 

en robot i sygeundervisningen. Der 

udarbejdes retningslinjer for anvendelse inden 

den tages i brug 

 

            

 

11. Evt.                                     

 Intet  

  

 

Ref.: Karen Asholt Pedersen 
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