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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 11. december 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 10. december kl. 8.15-11.15 på kredskontoret,  

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde                                                                     

 

Deltageroversigt:  

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

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

Rune Kent X Lis V. Sørensen  X Lynne Gilberg  X 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
   

- Forslag Kresten D. Andersen - fraværende 

Anna Bondo valgt 

 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

             Dagsorden godkendt 

  

    

3. Godkendelse af referat   

- Godkendelse af referat fra mødet den 19. november (referat er udsendt) 

Referatet godkendt. 

  

    

4. Det lokale arbejde med Folkeskoleidealet (bilag vedhæftet)   

- Hvem, hvad, hvordan? 

Drøftelse af mulige indsatser. Vi aftalte at medbringe idealet og udbrede det i de 

sammenhænge vi kommer. 

Punktet sættes løbende på dagsordenen 

  

    

5. Valg til Hovedstyrelsen (TH)   - 

- Opsamling og evaluering af Kredsstyrelsens indsats 

Drøftelse af indsatsen ift valgdeltagelse. Der tages en lignende drøftelse på kommende 

TR-møde. 

Vi følger foreningens proces omkring gearet til fremtiden. 

Vi skal forberede os i god tid inden næste hovedstyrelsesvalg. 

 

  

6. RLF´s generalforsamling 2020    

- 

- 

- 

Status på den praktiske del 

Forslag til budget (bilag eftersendes) 

Temaer fra Faglig Klub senest 21.1.2020 

Generalforsamlingen afholdes i Skærehallerne, ZBC Roskilde, Maglegårdsvej 8. 

TR melder tilbage fra faglig klub ift tema senest d. 28/1.  
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Anna spørger på skolen om der er nogle der kan udarbejde en plakat til inspiration til 

faglig klub. 

 

Rune Kent fremlagde forslag til budget. 

    

7. TR´s vilkår   

- Status på arbejdet med indsamlede data. 

LV orienterer om arbejdet omkring TR’s arbejdsvilkår. 

Drøftelse af hvordan vi kan tydeliggøre TR’s arbejdsvilkår. Punktet sættes på et 

kommende TR-møde. 

  

    

8. Forhåndsaftale   

- Orientering om seneste status 

TH og RK orienterer fra forhandlingsmødet vedr. forhåndsaftalen. Der er lavet en 

aftale for afregning af undervisningstillæg for lejrskoler, for undervisning på to 

matrikler og for børnehaveklasseledere som har praktikanter. Der arbejdes fortsat på 

en prøveaftale. 

 

  

9. TRIO-mødet 24. januar 2020   

- Orientering og drøftelse 

Vi afholder møde sammen med forvaltningen omkring samarbejdet på skolerne ift 

aftalens intentioner. 

Vi har søgt og fået penge i DLF’s pulje til brug i Ny Start. 

Søren Viemose er booket som guide og tovholder hele dagen. 

Vi udsender medlemsundersøgelsen første dag efter ferien med en på en uge. 

Undersøgelsen inddrages på dagen, hvis det giver mening. Den udsendes til alle 

medlemmer via mail. 

  

 

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

  

- Drøftelse af indhold og evt. oplægsholdere 

Intet at tilføje 

  

    

11. Efterretninger og aktuel orientering   

- Kredsudsendelser siden sidst   

 085/2019: Resultat af valg til hovedstyrelsen 

084/2019: Pressemeddelelse: Penge til et løft af folkeskolen i aftalen om 

finansloven 

083/2019: Regionale kredsformandsmøder om kommissionen og 

periodeforhandling 

082/2019: Status på valg til hovedstyrelsen 

081/2019: Overenskomstdækning/grænsedragning ved visse mindre 

medlemsgrupper 

Orientering om en aktuel sag. 

 

080/2019. Valg til hovedstyrelsen, valgbarometer 

079/2019: TR-stormøde i Odense 17. december om lærerkommissionens 
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afrapportering og anbefalinger 

078/2019: Lancering af folkeskoleidealet 

077/2019. Øgede dokumentationskrav for hjemtagelse af AKUT-midler 

RK orienterede om bistand til forståelsen af disse krav til andre SPT-kredse. 

076/2019: Kursus for kredsenes sagsbehandlere om de vanskelige 

dagpengesager 

 - Formanden (TH) 

Der er regionalt TR-møde d. 21.1kl 9-11. Derfor indkaldes derfor til ekstra 

TR-møde d. 14.1 kl 8.15-11. KS-mødet flyttes som konsekvens heraf til 

mandag d. 13.1 kl 15-17. 

TH har deltaget i regionalt formandsmøde om de kommende 

arbejdstidsforhandlinger. 

TH har sammen med Jette Henning haft et indlæg i de lokale aviser om 

vikarforbruget på skolerne. 

- Organisatorisk område (KP) 

Intet 

- Overenskomstområde, herunder arbejdsmiljø (RK) 

RK har deltaget i møde i beskæftigelsesrådet. 

RK har fået svar på spørgsmålet om sundhedsordningen. Udfordringerne 

skulle være løst. 

- Skole- og uddannelsespolitisk område (LV) 

KP og LV har deltaget i regionalt møde med undervisningsministeren. 

Mødet omhandlende digitalisering. 

- Kasseren (RK) 

- Andre 

 

  

    

12. Eventuelt   
 Intet   

 

 

 

Karen Asholt 

Referent  

 

 


