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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 3. juni 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 28. maj kl. 8.15 – 11.15 på kredskontoret,  

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde                                                                     

 

Deltageroversigt:  

Tina Svarre Hasselager X Rasmus Lund Bro 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 Kresten D. Andersen 

Kresten er valgt 

 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

               Dagsorden er godkendt 

  

    

3. Godkendelse af referat   

- Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj (referat er udsendt) 

Referatet er godkendt 

  

    

4. Status vedr. aftale  

Aftalen er nu skrevet under efter en seance på Hedegårdenes skole. 

Der blev afholdt møde for ledere og TR dagen efter underskriften, hvilket var et godt 

og velbesøgt møde.  

 

Drøftelse: 

o Der har været pressedækning fra medierne i Roskilde. Dagbladets dækning har 

været god. TH har sendt indlæg med præcisering til Roskilde Avis. 

o Der har været enkelte henvendelser fra medlemmer med konkrete spørgsmål. 

o Forslag om at vi laver et oplæg for TR, som de kan bruge til faglig klub. 

o Forslag om at TR orienterer lærerne sammen med skolelederen. 

 

Skolechefen har indkaldt til møder vedr. aftale om lejrskoler, prøver mm. 

 

Der er lavet aftale om TR situationen på skolerne i nord og syd. 

 

  

    

5. DLF´s politiske arbejde med arbejdstid (TH/KP)  - 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
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- Arbejdstidskonference i Odense den 25.-26. april 2019 

TH og KP orienterede fra konferencen. 

 

  

6. Medlemskursus 2020    

- Drøftelse af antal deltagere, tid, sted og indhold 

Sted: Frederiksdal eller Storebælt 

Tid: Efterår 2020 fredag – lørdag eller lørdag-søndag 

Forslag til indhold: 

 Samarbejdsøvelser med henblik på at skabe relationer. 

 Mulighed for at der kan arbejdes med konkrete problemstillinger. 

 STOMP/kor, sport, kultur, aktivitetsfirma 

 Kommunalvalg 

 

Formålet med kurset skal bl.a. være netværk og relationer og et større kendskab til 

foreningen. Hvordan kan medlemmerne bakke TR op. 

 

  

7. TR-kursus (KP) 

Forslag til indhold fremlagt og drøftet. Program er tæt på færdiggørelse. 

 

  

8. Efterretninger og aktuel orientering   

- Kredsudsendelser siden sidst   

 026/2019: Oplæg til debat om folkeskolens samarbejde med fonde 

027/2019: Materialer til folketingsvalget 2019 

028/2019: Valget er udskrevet 

029/2019: Fra den 15. maj 2019 skal du bruge Helpdesk, hvis du har brug 

for IT-support 

030/2019: Fagbevægelsens Hovedorganisation afholder OK-workshop 

031/2019: Status på DLF InSite 

032/2019: SOSU-folder: Sammen er vi stærke 

033/2019: Regionale møder for kredsenes sagsbehandlere om løn- og 

ansættelsesforhold 

  

  

- Formanden (TH) 

Orientering fra møde i SPT om valget af formand og næstformand i DLF. 

Efterfølgende drøftelse i kredsstyrelsen. 

 

- Der er udsendt et brev fra en større del af formandsgruppen til 

Hovedstyrelsen vedr. arbejdsmiljøet i sekretariatet i DLF. 

 

Grundet ansættelsessamtaler i forbindelse med ny skolechef. Flyttes mødet 

den 4/6 til den 14/6 og mødet den 18/6 er aflyst. 

  

- Organisatorisk område (KP) 

 Orientering af mødet med Rasmus fra Deltager Danmark om involverende 

fagforening. 

KP har sammen med Kresten deltaget i møde omkring elevplaner. 
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- Overenskomstområde, herunder arbejdsmiljø (RK) 

Den forventede lønstigning pr. 1.4-19 udbetales inden sommerferien. 

Bogen Læreraftaler 2018 er udkommet og bestilt. 

Der er indhentet tilbud på malerarbejde på 1. salen på kredskontoret. 

Derudover skal der laves murreparationer. 

RK og LV har deltaget i møde om den nye ferielov. 

Der er lavet aftale mellem RLF og forvaltningen om overgangen mellem 

gammel og ny ferielov. 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område  

LV, TH og KP orienterede om deltagelse i møde i Skoleforum. 

  

- Kasseren (RK) 

RK har sendt regnskabet til revisoren for hjælp til afstemning. 

 

- Andre 

Drøftelse af skolernes økonomi. 

    

9. Eventuelt 

 

Ønske om en drøftelse af muligheden for kredsstyrelsens deltagelse ved diverse 

møder og kurser. 

  

 
 

 

Referat Karen Asholt Pedersen 

 


