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 Særlige indsatsområder Faste tilbagevendende 

årlige begivenheder 

Faste løbende aktivi-

teter 

(Fra) 

August  
 Løn/Opgavetjek på ar-

bejdspladserne  

 Arbejdet med ”Ny start” 

jf. OK18-bilaget 

 Nedsættelse af Ad Hoc 

Aktivitetsgrupper til 

løsning af konkrete op-

gaver 

 Lejrskolevilkår (UV-

tillægssag ligger til af-

gørelse hos LC/KL) 

 Genoptagelse af samar-

bejde om dannelses-

dagsorden med Folke-

kirken m.v. 

 Arbejdet med en kom-

munal lokalaftale vedr. 

arbejdstid og løn. 

 Følge det kom. politiske 

arbejde med skolestruk-

tur og ressourceforde-

ling 

 Inklusion/Det special-

pædagogiske område, 

decentralisering
4
 

 Udslusning af flygtnin-

gebørn til distriktsskoler 

 Lærernes kompetence-

udvikling. 

 Folkeskolereform, her-

under afkortning af sko-

ledagens længde (§16b) 

samt læringsmålsstyring 

 Min Uddannelse og 

AULA 

 Tillidsrepræsentant-

/kredsstyrelseskursus 

 Kommunalt budget 

2019 

 ”Skyd på Roskilde 

Lærerforening”
1
 

 RLF besøger ar-

bejdspladserne 

 ”Løntjek”
- 
plan for 

arbejdspladsbesøg 

 

 Kredsstyrelsesmøder 

 Tillidsrepræsentant-

møder 

 Intern/Extern infor-

mation(RLF-Nyt, 

hjemmeside og brug 

af sociale medier) 

 MED-møder 

 FFF-møder 

 Forpligtende kreds-

samarbejder 

 Aftale Samarbejds-

møder med Skolele-

derforenin-

gen/Roskilde afde-

ling (2-3 årlige mø-

der) 
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 EU’s dataforordning – 

retningslinjer for de an-

satte (Fx info-møde med 

forvaltningsoplæg for 

TR og skoleleder) 

 

September  Afkortning af skoleda-

gen, følge evalueringen 

tæt.  

 Møde med SBU (uden 

skolelederforeningen) 

der arbejdes for to mø-

der i det kommende sko-

leår 

 Drøfte diverse skolepoli-

tiske temaer som bag-

grund for læreraftale. 

 

 RLF’s beskæftigel-

sesundersøgelse 

 Deltagelse i fælles-

kommunal intro af 

nye medlemmer 

 Intro af nyvalgte 

AMR 

 Lønforhandling med 

Roskilde Kommune 

 Fastlæggelse af tema 

for generalforsam-

ling, herunder iværk-

sættelse af ”drejebog 

for generalforsam-

ling” 

 Møde med skolele-

derforeningen, inv. 

KS til at deltage. 

Oktober  Status på DLF Insite 

 Samarbejde med LL PH 

Absalon og RLF 
 

 DLF-kongres 

 Netværksmøder
7
 

 Kommunal introduk-

tion af nyansatte 

 Lærerens Dag
3
 

 

 

November  Opsamling på general-

forsamlingstemaerne fra 

2018 og indledende 

drøftelse af RLF`s bud-

get 2019 

 

 Indledende arbejde 

vedr. generalforsam-

ling 

 Indeklimaundersø-

gelse
2
 

 SPT-seminar for KS 

 SPT Pæd.konference 

 Café-/fyraftens-

møde
6
 

 

December  Forhandling af kommu-

neaftale 

 Kvalitetsrapporten (?)  

Januar   TR/KS temadag 

 Møde med skoleleder-

foreningen, inv. KS til 

at deltage. 

 

Februar   SPT Arbejdsmiljø-

konference  

 

Marts - Netværksmøde for AMR, 

evt. med TR 

 

 RLF Generalforsam-

ling 
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April    Besøg LL på PH Ab-

salon 

 Kredsstyrelsens møde 

med SBU 

 

 

Maj 

 

 

 

 

-   1. maj-arrangement 

 Lønforhand-

ling/arbejdsstederne 

 Møde med skolele-

derforeningen, inv. 

KS til at deltage. 

 Revision af ”TR-abc 

2019/20” 

 Revision af ”Kreds-

kontoret 2019/20” 

 

 

Juni 

 

 

 

 
 Kredsstyrelsessemi-

nar 

 

 

Som et særligt indsatsområde i 2018/2019 besluttede KS på seminaret juni 2018 at arbejde med 

TR’s rolle i forhold til relationen mellem TR og (skole)leder. 

Der blev beskrevet formål og mål for dette arbejde. KS vil løbende arbejde med området og bl.a. 

lave en handlingsplan. 

 

Noter 

 

1. ”Skyd på Roskilde Lærerforening”- møder afholdes på alle arbejdspladser – udgangspunkt er, at 

hver arbejdsplads som minimum har afholdt 2 Skyd på RLF-møder over 3-år.  

Møderne afholdes som udgangspunkt med deltagelse af formand og næstformand og øvri-

ge KS-medlemmer kan vælge at deltage. Anden repræsentation kan forekomme – evt. efter 

ønske fra arbejdsplads/særlige temaer o.l. Der rettes særlig opmærksomhed mod de særlige 

medlemsgrupper, her inddrages anbefalinger fra centralt i DLF nedsatte arbejdsgruppe. KS 

drøfter deltagelse i ”Skyd-på”. 

 

2. Indeklimaundersøgelse indeholder lån af Comfort- O-meter 

 

3. ”Lærerens Dag” markeres fremover organisatorisk gennem indlæg i RLF-Nyt om årets tema og 

kredsstyrelsen beslutter eventuel økonomisk støtte til årets tema/indsatsområde 

 

4. Arbejdet angående decentraliseringen af specialundervisningen fortsættes. Arbejdet med lokale 

retningslinjer understøttes. Folkeskolereformens konsekvenser indgår i arbejdet. Notatet 

”Roskilde Lærerforenings arbejde med den kommunale decentralisering af 

specialundervisningen”, 10. maj 2012 indgår i arbejdet. I skoleåret 18/19 vil der bl.a. være fokus 

på den politiske behandling af ressourcetildelingsmodellen og konsekvenserne af inklusion for 

såvel barn, klasse og lærere. 

 

 

5. Alle medlemmer tilbydes ”løntjek” af lønsedler hvert 2. år i lige år. 

 

6. Deltagerkredsen ved cafemøder er som hovedregel medlemmerne. Bredere deltagerkreds kan 

konkret besluttes ved det enkelte cafemøde 



4 

 

 

7. Kredsstyrelsesmedlemmer drøfter indhold og omfanget af netværksmøder. Udover eksisterende 

møder blev besluttet at nye vejledergrupper inviteres til drøftelse (december/januar). 

 

8. De af SBU fremførte forslag behandles i såvel KS og MED-systemet. 

 

 

 

 

Drøftet på KS-seminar juni 2018 og godkendt på KS-mødet 21.8. 2018. 
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