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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 12. september 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 10. september kl. 9.15-11.30 på kredskontoret,  

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde                                                                     

 

Deltageroversigt:  

Tina Svarre Hasselager X Rasmus Lund Bro X Kresten D. Andersen X 

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

Rune Kent X Lis V. Sørensen  X Lynne Gilberg X 

 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 
   

- Lynne valgt. 

 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

  

    

3. Godkendelse af referat   

-          Godkendt.   

    

4. Evaluering og opsamling på TR/KS-kurset  

(2 bilag vedhæftet) 

 

Kursuslængden og –tidspunkt drøftes/kommenteres.  

 

Vi har allerede p.t. booket Gl. Avernæs til næste års TR-kursus. Tina vil på 

kommende TR-møde opfordre til, at alle TR prioriterer kurset til næste år højt.  

 

Kursustilbagemeldingerne var generelt set meget positive og konstruktive, og der var 

generelt set stor tilfredshed med kurset.  

 

Sidste punkt på kurset, hvor TR’erne skulle arbejde med konkrete initiativer for det 

kommende skoleår fungerede fantastisk godt.  

 

Det blev – af tidshensyn – besluttet, at vi udskyder bilaget vedr.: Praksiserfaring 

med den nye arbejdstidsaftale til kommende KS-møde. Det kan bl.a. anvendes i det 

opfølgende arbejde med Arbejdstidsaftalen. 

  

    

5. Budget 2020   - 

- Drøftelserne tager afsæt i fremsendte høringssvar fra RLF, udsendt 9/9-19. 

 

Kort orientering fra Tina og Rune (fra ekstraordinært HMU) om budget 2020 og 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

indeværende budget 2019, hvor udgifter for ca.40 mio. kr. skal udskydes til 2020. 

  

Mulige forslag til tilføjelser fra KS:  

- bemærkning omkring problematikken omkring skolesammenlægninger og 

budgetbesparelser.  

- en pointering af konsekvens ved blok 4116.  

- en tydeliggørelse af pointering af, at det ikke er rimeligt, at VFR udsættes for 

vedvarende ændringer, blok 4111 

- kommentering af integrationsområdet (blok 3103A). Obs. Sætning ”reduktion 

af serviceniveauet”.   

- fokus på 3109. 

- 1108A – bør måske også kommenteres; et skridt i retning af ulige løn igen 

- kommentar på de høje SFO takster i Roskilde; det er problematisk ift. de 

svageste familier.  

 

Tina gør opmærksom på, at vores høringssvar skal blive på vores ’banehalvdel’ – de 

kommentarer KS er kommet med ligger i hhv. OMU og HMU. 

 

Det fremsendte udkast justeres og rundsendes derpå til godkendelse. 

 

6. Status på analyse og konsekvenser for specialundervisning i Roskilde (SBU 

20. august 2019)  

  

-  

Tina har tidligere påpeget ønske om en mindre dynamisk ressourcemodel, da den 

meget dynamiske model resulterer i, at SCR har svært ved at planlægge længere frem 

end 3 mdr. Drøftelse af udfordringer med model og bilag fra SBU. Der er 

høringsperiode fra skolebestyrelserne pt.  

  

    

7. Skolestruktur    

- Proces for samarbejdet mellem skoler i Roskilde by (ad. SBU pkt. 88, sagsnr. 320309) 

 

Drøftelser af udfordringer med øget samarbejde på tværs af skoler. Øget samarbejde 

kan give udfordringer for såvel lærere, elever, forældre og ledelser. Vi skal være 

opmærksomme på koncept-tænkningen og for meget fokus på stordriftsfordele, 

pakning af elever, forældre, lærere m.v. 

 

  

8. Den involverende fagforening (KP/LV)   

 Lis orienterer kort om næste skridt i processen. KS orienteres nærmere på kommende 

KS-møde forud for TR-mødet d. 8/10 

 

  

9. Efterretninger og aktuel orientering   

- Kredsudsendelser siden sidst   

 054/2019: Personalenyt fra DLF´s sekretariat 

053/2019: Valg til foreningens hovedstyrelse 

052/2019: Ny organisationsaftale på plads på SOSU-området 

051/2019: Valgmøder – tilmelding og deltagerkreds 
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050/2019: Registrering af lærernes undervisningstid mv. for 2019/2020 

049/2019: Opsamling fra møder om pædagogiske forhold 

048/2019: Sen skolestart 

047/2019: Ny medlemsløsning 

046/2019: Personaleudskiftninger i DLF´s sekretariat 

045/2019: Status på arbejdet med en ny lokal struktur under FH 

  

- Formanden (TH) 

Status på Kongresforberedelserne/ valgene 

Orientering om TR-situationen på Nordskolen 

Orientering om møde med ny skolechef 

 

- Organisatorisk område (KP) 

Intet 

- Overenskomstområde, herunder arbejdsmiljø (RK) 

                  Orientering vedr. kredsudsendelse nr. 050/2019. Opgørelse af    

                  undervisningsstid påtænkes gennemført via egen undersøgelse. 

                  Orientering vedr. jobpraktikant hos RLF.  

                  Orientering om sag på MAR og LIN vedr. ulempetillæg. 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område  (LV) 

Intet 

- Kasseren (RK) 

                 Orientering om accept af tilbud om reparation af murværk, sokkel og   

                 udvendig malerarbejde.  

 

- Andre 

Intet 

  

  

 

  

10. Eventuelt 

 

                 Intet. 

  

 
 

Ref.: Lis Villum Sørensen 

 

 


