
Roskilde Lærerforening 

Dagsorden KS-møde 7.5.2020 kl. 14.00 – 16.00 på Skype 

Afbud: ingen 

1.Valg af dirigent  

Forslag: Anna 

Anna valgt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

3. Godkendelse af referat  

- KS-møde 21.4.2020 

Referat godkendt 

4. Opsamling fra TR-mødet 28.4.2020  

Godt TR-møde og godt med meldinger fra alle skoler. Godt også at høre fra de små medlemsgrupper (PPR, 

KOM) Vi får flere erfaringer med Skype-møder. 

 - Herunder   

-Status på genåbning 

Generelt er genåbningen forløbet godt. Det er udfordrende for en arbejdsplads sammenhold og fællesskab, 

at nogle kolleger er på skolen og nogle hjemme. Det kan være vanskeligt at arbejde hjemmefra. Svært at 

drøfte problematikker med ledelsen, når man arbejder hjemme. Vi drøfter spørgsmål vedr. faglig klub på 

det kommende TR-møde. 

Drøftelse af problematik omkring pauser.  

Spørgsmål vedr. 9. klasse. TH spørger skolechefen, hvad den centrale udmelding til skolerne er.  

  - Forflyttelser 

Der var ikke overensstemmelse mellem udmeldingerne fra skoleledelserne og mellem de meldinger vi fik fra 

forvaltningen. 

Det har ikke været en god proces og der har ikke været ret meget dialog. 

Processen skal evalueres med forvaltningen og der skal laves nye aftaler for den fremtidige forflyttelsesplan. 

RLF forsøger at følge op på forflyttelserne i forhold til lærerne. 

Det er præciseret at modtageklasselærerne er en del af forflyttelsesproceduren på lige fod med alle andre 

lærere.  



 

5. Forhandlingsmøde om forhåndsaftale 6.5.2020 

Der har været afholdt forhandlingsmøde om forhåndsaftalen. Der er nu enighed om indholdet i aftalen i 

forhold til undervisning på to matrikler og om indholdet i lejrskoleaftalen. Vi afventer yderligere 

udmeldinger til vi har modtaget den endelige aftale til underskrift. Lejrskoleaftalen kan bruges, når den er 

endeligt underskrevet. Dette meldes ud på kommende TR-møde. 

Prøveaftalen er ikke færdigforhandlet. RLF har sendt et forslag til forvaltningen. Vi mødes med 

forvaltningen om dette så snart som muligt. 

Der er indkaldt til et møde om evaluering af læreraftalen. 

6. Evt. genåbning for ældste klasser 

 - opmærksomhedspunkter 

Vi forventer en trinvis genåbning. Alle skoleledere er blevet bedt om at planlægge genåbning ift lokaler. Vi 

har opfordret til, at TRIO’erne holdes tæt på processen med genåbningen.  

Der bør stadig være fokus på det sundhedsmæssige i genåbningen.  

  

7. Efterretninger og aktuel orientering 

 - Formanden (TH) 

Orientering fra møde vedr. periodeforhandlingerne. Anders Bondo og Gordon Ørskov deltager gerne i 

møder. Kredsformændene er indkaldt til møde d. 24/5 hvor aftalen præsenteres. Medlemsinvolveringen skal 

drøftes med TR. 

 

 - Organisatorisk område (KP) 

Fokus på medlemshenvendelser. 

Orientering om hvorvidt og hvornår der kan afholdes generalforsamling. Vi afventer meldinger fra 

Statsministeren. 

 

 - Overenskomstområde, herunder arbejdsmiljø (RK) 

Arbejder på medlemsinformation om feriegodtgørelse. 

 

 - Skole- og uddannelsespolitisk område (LV) 

 

 - Kasseren (RK) 

Der er et lille fald i medlemstal.  

 

 - Andre 

Drøftelse af afholdelse af medlemsseminar i november. 

  

 

8. Eventuelt 

 



 

Referat  

Karen Asholt 


