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20.09.2017. 
J.nr. 001.22 / PLA,sa 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 20. september 

9.00 - 12.00 
 

 

Fraværende: 

 

 
1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 23. august 2017. 

Godkendt med bemærkninger 

2. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af punkt om løntjek under aktuelle emner. 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Opfølgning på deltagelse i Stormøde d. 4. oktober. Der kommer efterhånden kandidatindlæg til 

Folkeskolens undersøgelse vedr. kommunalvalget. Orientering vedr. ny MED-struktur i 

Kerteminde. Efter et brud på MED-aftalen i Nyborg, er det i koordinationsgruppen aftalt at der 

skal findes en sanktionsmulighed. Der er lavet en plan for løntjek. Arbejdsmiljø: Der udsendes 

invitation til TR og AMR dag 1.november. Skoleledelse, skolechefer og direktører indbydes også. 

Der afholdes tovholdermøde i Odense d. 20. november med deltagelse af Birgit Sørensen og 

Martin Stenmann. Martin Stenmann afholder møde med Heldagsskolen vedr. ”Bæredygtigt 

arbejdsmiljø”. 

 

4. Aktuelle emner: 

 Kongres 

Formandsberetning, folkeskoleideal, demokratisk solidarisk velfærdssamfund, og OK 18. 

Debatten om beretningen flyttes til slutningen af kongressen. 

Vivian Edelborg, Jane Vagner Pedersen kører. 

 Evaluering af fælles TR-møde. 

Fælles tid på 1 1/2 time er meget passende. Der var en del frafald. TR gøres opmærksom 

på, at det er vigtigt, de kommer for at få fælles information. 

 Opmærksomhedspunkter til løntjek 

Anciennitet, UV-tillæg over 750, to-sprogstillæg, beskæftigelsesgrad, lejrskoletillæg, 

lokale tillæg.    

 

5. Tema: 

 

 Kredsens indsats i forbindelse med Kommunalvalget. 

Brev udsendt til spidskandidater bl.a. med opfordring til at udfylde kandidattest. Der har 

været flere tilbagemeldinger på disse henvendelser. 

Fyens Stiftstidende har offentliggjort et synspunkt og et læserbrev fra henholdsvis 

Kerteminde og Nyborg. Synspunkt fra Faaborg-Midtfyn er klart og afsendes snarest. 

Der arbejdes fortsat videre med vælgermøde i Kerteminde sammen med Danske 

Handicap organisationer. 

  

6. Evt.   FTF`s kursus vedr. Det grænseløse arbejde blev anbefalet. Godt kursus for TR, AMR og 

skoleledere sammen.  
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…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

 

Ved evt. afbud gives der besked til kredsen 080@dlf.org eller på tlf. 65 31 79 09 snarest. 
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