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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 22. november 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 19. november 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  A Lynne Gilberg X 

 

 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 
   

- Forslag Hans-Jørgen Koefoed 

Hans Jørgen valgt 

 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

              Dagsorden godkendt 

  

    

3. Godkendelse af referat   

- Godkendelse af referat fra mødet den 5. november (referat er udsendt) 

AN bad om at få præciseret, at der ikke var enighed om beslutningen om at fastholde 

den aftalte model for mødet med kandidaterne til valg til hovedstyrelsen. 

Med ovenstående bemærkning er referatet godkendt 

  

    

4. Opfølgning og evaluering af møde med Skole- og Børneudvalget den 11. 

november 2019 (bilag eftersendes) 

  

- TH har givet en skriftlig tilbagemelding til Jette Henning. 

Vigtigt at fastholde det gode samarbejde. 

Vi skal særligt have fokus på problematikkerne i Jyllinge og i Viby. 

Der planlægges med at holde et møde med de respektive tillidsrepræsentanter i 

samarbejde med forvaltningen.  

 

  

5. Valg til Hovedstyrelsen november/december 2019 (TH)   - 

- Opsamling efter besøg af kandidater den 11. november 2019 

Valgmateriale er lagt på hjemmesiden. 

Vi laver et RLF-nyt, hvor der opfordres til at stemme.  

 

  

6. Medlemsundersøgelse vedr. arbejdstidsaftalen    

- (Bilag eftersendes) 

Undersøgelsen lægges i Survey og udsendes til lærerne primo januar.  
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

7. Tidsplan for Roskilde Lærerforenings generalforsamling 2020 

(Bilag vedhæftet) 

  

- Forberedelse af temaer til drøftelse 

Vi skal drøfte hvordan vi laver den bedst mulige generalforsamling. Drøftelsen sættes 

på et kommende KS-møde og kommende TR-møde. 

 

  

 Drøftelse af form og organisering. 

 

  

8. Status på involverende fagforening   

- Herunder TR-mødets arbejdsopgave 12. november 2019 

Dejligt at opleve at nogle TR’er allerede var i gang. 

TR´erne har taget positivt imod opgaven. 

  

 

9. Medlemskursus den 27.-28. november 2020 –(en fast reminder) 

  

- Drøftelse af indhold og evt. oplægsholdere 

Forslag om at der nedsættes en arbejdsgruppe. (Anna og Kresten) 

Forslag om at involvere medlemmer i planlægningen.  

På det kommende KS-møde træffes beslutning om indhold. 

 

  

10. Efterretninger og aktuel orientering   

- Kredsudsendelser siden sidst   

 075/2019: Opfølgning på kongressen 

074/2019: Ny pjece om krænkelser, verbale og digitale 

073/2019: Hovedstyrelsesvalget 2019 

072/2019: Status på arbejdet med en ny lokal struktur under FH 

071/2019: Opfølgning på kredsformandsmødet 23. oktober 2019 

070/2019: Nyt om databeskyttelse 

069/2019: Aula og NemID 

AULA skal sættes på et kommende TR-møde 

Stadig problematikker omkring sygefravær. 

Stadig problematik vedr. ugeplaner. 

 

  

 - Formanden (TH) 

Vi arrangerer medlemsmøde sammen med Lejre Lærerforening om 

kommissionens anbefalinger. 

TH har deltaget i konferencen ”Hvad skal vi med skolen” Godt oplæg af 

blandt andet Rasmus Meyer. 

TH har i en møderække ”Det progressive møde”, Cevea 

Der er årsmøde i FTF-Region Sjælland d. 21.11. TH deltager og 

genopstiller til bestyrelsen. 
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- Organisatorisk område (KP) 

Der er forholdsvis mange personsager. Opmærksomhed på retningslinjer 

for stresshåndtering (fx TR-møde). 

OBS på kredsstyrelsens arbejdsgrupper. 

Der skal vælges ny TR på BAU. 

Der afholdes møde med nyvalgt TR på MAR. 

 

- Overenskomstområde, herunder arbejdsmiljø (RK) 

Der har været møde om forhåndsaftalen. Vi forventer at være færdige med 

aftalen inden jul. 

Der skal på kommende kredsstyrelsesmøder arbejdes med budgetønsker. 

Vi har opsagt vores sne- og havemand. Anden løsning er fundet. 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område (LV) 

Der bliver lavet oversigt over TR’s arbejdsforhold 

 

- Kasseren (RK) 

Der er lavet aftale med revisoren som kommer d. 21.01.20 

 

- Andre 

    

11. Eventuelt 

 

Spørgsmål til retningslinjer for medicinering. Det foreslås at punktet sættes på 

OMU-dagsordenen. 

 

Spørgsmål vedr. afkortning af skoledagen ifm konfirmationsforberedelse. 

  

 
 

Karen Asholt 

Referat 

 

 


