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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 20. oktober 2020 

 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 6. oktober kl. 8.15- 9.15 på Skype,  

 

 

Deltageroversigt:  

Tina Svarre Hasselager X Lis V. Sørensen X Philip E. Larsen X 

Karen A. Pedersen  X Anna Bondo Nielsen X Claus Vollbehr X 

Rune Kent X Kresten D. Andersen X Christian Kramer X 

 

REFERAT: 

1. Valg af dirigent 
   

 

 

- Forslag Lis V. Sørensen 

Lis V Sørensen valgt 

 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

  

    

3. Godkendelse af referat   

 

 

- Godkendelse af referat fra mødet den 15. september (referat er udsendt) 

Referat godkendt 

 

  

4. DLF´s kongres 2020 

Tina orienterede om kongressens punkter. Kongressen blev ændret til en enkelt 

dag grundet Corona-virus og dermed blev kun punkterne OK21 og 

formandsvalget behandlet. De resterende punkter blev udskudt.  

 

  

 - OK21 

Der er en forventning om, at der ikke er så mange midler til OK21. DLF 

ønskede at udskyde forhandlingerne til 22, men der var ikke enighed om det i 

forhandlingsfællesskabet. 

 

Der var særligt drøftelser på kongressen af krav ift. arbejdslivsforbedringer, 

da det ikke nødvendigvis er en tung økonomisk post. 

Der henvises i øvrigt til det udsendte kongresmateriale. 

 

- Formandsvalg 

              Orientering om formandsvalget. 

 

  

5. Heldagsmøde for Kredsstyrelsen den 3. november 2020   

 

- 

 - Orientering og drøftelse af rammen for mødets indhold - Forslag til indhold:   

mailto:041@dlf.org
http://www.roskildelaererforening.dk/
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Kommunikationsstrategi og inddragelse af medlemmer. 

Synlighed for medlemmer 

A20 / Lokal arbejdstidsaftale, - forslag om ”best-praktice”- skoler 

Arbejdsmiljø, Corona-håndtering  

Kredsstyrelsens politiske behandling af Corona 

Professionel kapital – inddragelse af lærerne 

Antal af medlemmer 

 

Kontorgruppen arbejder videre med indhold og udarbejder en dagsorden. 

 

6. Efterretninger og aktuel orientering   

 - Kredsudsendelser siden sidst: 

088/2020: Nyt materiale om MED og leder/TR-samarbejdet 

087/2020: Status på lokalstruktur i FH 

Der er udmeldt en lokalstruktur for FH. DLF har arbejdet hårdt på at få 

mere end en enkelt sektion i Region Sj. Det lykkedes at få tre sektioner. 

 

- Formanden (TH) 

TH deltager i dobbeltinterview med Borgmesteren om den nye 

arbejdstidsaftale. 

Der skal vælges ny TR på Nordgårdsskolen. 

Der har været afholdt møde i faglig klub på HIM, hvor inviterede 

respræsentanter fra RLF deltog. 

 

- Organisatorisk område (KP) 

Orientering vedr. problematik om kendt fravær 

 

- Overenskomstområde, herunder arbejdsmiljø (RK) 

Forhandlingerne på UU og PPR er udskudt, grundet Corona-situationen. 

PPR har opsagt de gældende aftaler. Der bliver afholdt møde i faglig klub 

på PPR inden de kommende forhandlingerne. 

Vi har fokus på ansættelsesprocedure på skolerne. 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område (LV) 

Intet 

 

- Kasseren (RK)  

Forslag om at drøfte antallet af medlemmer med TR. 

 

- Andre 

Intet 

  

    

7. Eventuelt 

Drøftelse af skype-mødeform 

  

 

Ref: Karen Asholt 
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