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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 25. september 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 24. september kl. 8.15-11.15 på kredskontoret,  

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde                                                                     

 

Deltageroversigt:  

Tina Svarre Hasselager (TH) X Rasmus Lund Bro (RB) X Kresten D. Andersen (KA) X 

Karen A. Pedersen (KP) X Hans-Jørgen Koefoed (HJK) X Anna Bondo Nielsen (AN) X 

Rune Kent (RK) X Lis V. Sørensen (LS) X Lynne Gilberg (LG) A 

 

 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 
   

- Forslag Rasmus Lund Bro 

RB valgt 

 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

  

    

3. Godkendelse af referat   

- Godkendelse af referat fra mødet den 10. september (referat er udsendt) 

Referat godkendt 

  

    

4. Kongres 2019    

- Orientering fra kongresforberedende møder i Ringsted 13.9.2019 og Slagelse 

23.9.2019. 

De kongresdelegerede orienterede fra møderne i Ringsted og i Slagelse.  

Drøftelse af indholdet på kongressen. 

 

  

- Drøftelse af fremlagte forslag til vedtagelse. 

Der blev på mødet i Ringsted udarbejdet et ændringsforslag til hovedstyrelsens forslag 

om gearet til fremtiden, som fremsættes af kredsene på Sjælland (KSS og SPT). 

 

  

- Status og drøftelse vedr. valg af formand/næstformand på kongressen 

TH orienterede fra valgmøde med Dorthe Lange og Morten Refskov. 

Drøftelse af kandidaterne til valgene til formand/næstformand. 

 

  

5. Valg til Hovedstyrelsen november 2019   - 

- Besøg af kandidater på KS-møde? 

Bob Bohlbro har henvendt sig til kredsen vedr. et evt. møde. Det ville i så fald være et 

møde for de to kandidater, der stiller op i vores område (SPT).  
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Hvis det er muligt arrangerer vi et møde med begge kandidater på et KS-møde. TR 

inviteres til at deltage. TH kontakter de lokale kandidater for en nærmere aftale. 

 

6. Budget 2020    

- Status på processen   

- FFF-møde med Økonomiudvalget 12.9.2019 

TH og RK deltog i møde med ØKU. Det var et godt møde med gode drøftelser. 

RB orienterede fra mødet i midtbyen med skolebestyrelserne. 

RB, AN og KP holder møde vedr. specialområdet. 

TH inviterer SBU til møde med kredsstyrelsen. 

 

  

7. Medlemskursus   

- Beslutning om tid og sted 

Vi fastholder tidspunktet d. 6.-7. november. Vi undersøger, om det er muligt på 

Sinatur Frederiksdal. Alternativt sted: Musholm, Rødvig eller Røsnæs. 

  

- Drøftelse af tema og indhold 

Forslag: netværksskabende, Rane Willerslev, Helle Hein, gruppearbejde, 

sammenhængskraft, dialogspil, spørge TR for input fra arbejdspladserne, 

fællesskabslege (Peter Pedal-skibe), musikvideo, arbejde i fagnetværk, fagenes fest. 

Udvalg: LV og KP 

 

  

8. Efterretninger og aktuel orientering   

- Kredsudsendelser siden sidst   

 058/2019: Regionale møder med undervisningsministeren 

LV og TH deltager 

057/2019: Kursusplan – 1. halvår 2020 

056/2019: Kredsformandsmøde den 16. december 2019 

055/2019: Lærerens Dag 2019 

RLF betaler 2000 kr. til det årlige fokusområde. 

  

  

- Formanden (TH) 

TH har holdt møde med TR-erne fra PPR fra SPT. 

TH orienterer om TR-situationen. 

TH, RK og KP har deltaget i introdag for nye lærere. Der var ikke så mange 

deltagere som tidligere år. 

 

- Organisatorisk område (KP)  

KP har deltaget i møde med pensionistforum i SPT. 

 

- Overenskomstområde, herunder arbejdsmiljø (RK) 

Der er møde torsdag d. 26/9 for alle arbejdsmiljørepræsentanter. Der er 

tilmeldt ca. 40. 

AN: Det er meget svært for medarbejderne at booke hold mm i kommunens 

sundhedsordning. Systemet er svært at arbejde i. RK tager problematikken 

videre.  
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- Skole- og uddannelsespolitisk område (LV) 

TH og KP deltager i ”Hvad skal vi med skolen” 

Pædagogisk SPT konference d. 27/11 

 

- Kasseren (RK) 

RK uddeler regnskab som vi drøfter på det kommende KS-møde. 

Der er lavet aftale med murer og maler. 

 

- Andre 

Spørgsmål vedr. AULA’s implementering i Roskilde. Vi har ikke hørt andet 

end at Roskilde Kommune overgår til AULA i uge 43. DLF har lavet 

henvendelse til KL om at vente med implementere AULA til august 20.  

  

RLF skriver ud til TR om fredagsbar d. 1/11 kl 14.30. 

 

  

9. Eventuelt 

intet 

  

 
 

Referat: 

Karen Asholt  

 

 


