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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 26. april 2017 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 25. april kl. 8.15 – 11.15 på kredskontoret,  

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde                                                                     

 

Deltageroversigt:  

Peter Hansen  X Tina Svarre Hasselager  X Rune Kent  X 

Karen A. Pedersen  X Mads Magtengaard X Hans-Jørgen Koefoed X 

Torsten Jensen  X Lis V. Sørensen  X Kresten D. Andersen  X 

 

 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 

      Forslag: Torsten Jensen 

 

Torsten valgt 

   

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 11 - 

Eventuelt 

   

3. Godkendelse af referat fra 14. marts 

(tidligere udsendt) 

Referat godkendt 

   

4. Efterretninger  

Roskilde Lærerforenings postlister Intet  

- Aktuel orientering 

- Formanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organisatorisk område 

 

 

Peter orienterede om: 

- aktuelle forflyttelser, der ikke finder sted efter 

den eksisterende aftale om forflyttelser 

- sag vedr. udvidelse af Vindige Skole med 

overbygning og de afledte konsekvenser for 

Hedegårdenes Skole 

- møde for skolebestyrelsesformændene hos 

Roskilde Lærerforening den 23. maj. Lis 

opfordrede til, at TR får besked om mødet, så 

de kan opfordre skolebestyrelsesformanden 

- samarbejde med konservative i Roskilde om 

et skolepolitisk møde om Åben skole/ 

samarbejde med det lokale erhvervsliv 

- årets personalepolitiske redegørelse er 

udsendt, desværre øget sygefravær og øget 

personaleomsætning 

 

Tina orienterede om: 

- status på planlægning af TR-kursus august 

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

 

 

 

 

- Overenskomstområde, herunder  

  arbejdsmiljø 

 

 

 

 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kassereren 

 

- Andre  

2017. Opfordring til, at kredsstyrelsen byder 

ind med ideer i den nærmeste fremtid 

 

Rune orienterede om: 

- aktuel sag vedr. specialundervisningstillæg 

- langvarig sag vedr. lejrskoletillæg 

- på næste møde tages DLF undersøgelsen 

vedr. AMR´s vurdering af vilkår for AMR-

funktionen op 

 

Karen orienterede om: 

- status på ansøgninger vedr. afkortning af 

skoledagen 

- pædagogisk udvalg i SPT arrangerer 

pædagogisk konference der finder sted den 

25.10.2017 

- medlemsundersøgelsens resultater. Disse blev 

drøftet af kredsstyrelsen 

 

Intet nyt 

 

Kresten orienterede om kommunens Kick-Off-

dag den 4. august.  

Roskilde Lærerforening vil lave en påmindelse 

til TR´erne om, at lærere der skal udføre 

opgaver i forbindelse med dette arrangement 

skal have normering/ny opgaveoversigt 

  

5. Roskilde Lærerforenings 

generalforsamling den 15. marts (PH/TH) 

 

 Der foretages en opfølgning på 

generalforsamlingens indhold og 

afvikling (TH), herunder de afledte 

initiativer/tilsagn (PH) – Medbring 

gerne egne noter fra gruppearbejdet. 

Der var tilsagn om, at Roskilde 

Lærerforening agerer aktivt ved 

KV17 (Kommunalvalg 2017), at der 

etableres en aktivitetsgruppe til at 

understøtte arbejdet for lærernes 

arbejdsforhold samt i forbindelse 

med den afgivne ekspertgruppes 

anbefalinger om en ny ungeindsats, 

der sikrer de UU-ansattes løn- og 

ansættelsesforhold 

 

Positive tilbagemeldinger fra kredsstyrelsen 

vedr. form og indhold. 

Tina vil gerne igangsætte booking af samme 

sted for GF2018, samt sende forespørgsel til 

Niels Gæmelke om dirigentposten. 

 

Peter orienterede om det opfølgende arbejde 

med tilsagnene fra GF2017 

 

Kredsstyrelsen opsamlede de forskellige input 

fra gruppedebatten 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

 Det foreslås, at afviklingen af 

kommende generalforsamlinger og 

de givne tilsagn yderligere behandles 

på kredsstyrelsesseminariet den 8.-9. 

juni 

   

6. Kredsstyrelsesseminar (TH/PH)  

 Emner for seminariet drøftes Temaer til kredsstyrelses-seminar: 

 

- Roskilde Lærerforenings 

kommunikationsstrategi 

- Samarbejdsrelationer med forvaltningen 

- Drøftelse af Roskilde Lærerforenings 

økonomiske ramme 

- Samarbejdet med Skolelederforeningen og 

evt. andre 

- Kredsens aktiviteter: 

  - Aktivitetsgruppe 

  - KV17 

  - OK18 

   

7. 1. maj i Roskilde Lærerforening (RK)  

 Status på arrangementet samt 

tilbagemelding fra kredsstyrelsen 

Rune orienterede 

  

8. Orientering om nedsættelse af 

inspirationsgruppe/udviklingsgruppe 

mellem forvaltning og Roskilde 

Lærerforening (PH) 

 

 Første møde er den 9. maj, forslag 

til mulige emner drøftes 

Peter orienterede 

   

9. Roskilde Lærerforenings indsats frem 

mod KV17 den 21. november 

(TH/KP/PH) (Bilag vedhæftet) 

 

 Mulige aktiviteter drøftes, herunder 

etablering af aktivitetsgruppe (KP), 

debatmøde med Konservative 

Roskilde, samarbejde med forældre 

og andre, evt. et skolepolitisk 

valgmøde og andet drøftes 

Peter orienterede. Mads foreslog at tydeliggøre 

de lokale politikeres holdninger i forskellige 

skolespørgsmål. Hans-Jørgen foreslog 

annoncer i lokale aviser fra Roskilde 

Lærerforening 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
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10. Møde- og aktivitetskalender 17/18 (TH) 

(Bilag vedhæftet) 

 

 Drøftes og vedtages Tina fremlagde forslag til kalender. 

Kredsstyrelsen havde et par tilføjelser, som 

bliver tilskrevet 

 

  

11. Eventuelt Kredsstyrelsen drøftede problematik vedr. 

udregning og opgørelse af lærernes arbejdstid. 

Peter vil medtage dette som punkt på det 

kommende TR-møde 

  

Ref.: Tina 
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