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8.11.2017. 
J.nr. 001.22 / PLA,sa 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 8. november 2017 

8.30 - 13.00 
 

Fraværende: Lisbeth Blichfeldt og Britt Bromark 

 
1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 25. oktober 2017. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Ekstra punkt i aktuelle emner vedr. valg til LB. 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Der pågår MED-forhandlinger i Kerteminde. Kredsudsendelse 084 vedr. personer der kan  

ansættes i folkeskolen er også et anliggende for TR, derfor tages det op på næste fælles TR-

møde. Der er travlhed på kontoret for øjeblikket. Orientering vedr. Nyborgs 10. klasse på 

campus. 

 

4. Aktuelle emner: 

 Generalforsamling:   

Sted: Generalforsamlingen afholdes i Ryslinge forsamlingshus 

Fordeling af beretningsafsnit (Forslag til beretningsafsnit vedlagt som bilag) 

Der indsættes et punkt vedr. kommunalvalg 17. Fordeling af beretningspunkter vedtaget. 

 Evaluering af TR/AMR–dag d. 1. november 2017 

Overordnet et godt kursus med godt flow. Gl. Avernæs burde have givet besked om deres 

dag var presset, så der var mulighed for at rette til i god tid. Godt der var ledere til stede, 

desværre faldt det sammen med skoleledernes årsmøde.  Det bør overvejes, om der skal 

tales OK- stof ved en AMR konference, da der kan være ikke-medlemmer til stede. 

 Evaluering af Medlemskonferencen d. 3. og 4. november 2017 

Medlemmer har givet udtryk for, at det var en god konference. Der strammes op om 

tilmeldingsproceduren, så det sikres, at alle får personlig besked om optagelse. Der 

spørges ind hos TR, hvorfor der var frafald. Foredragsholderne blev evalueret. 

 Evaluering af valgarrangementer. 

Evalueret. I Kerteminde var Kreds 80 medarrangør sammen med 

handicaporganisationer. Godt møde og godt organiseret.  

Faaborg-Midtfyn på Fagbogens dag. Godt arrangement hvor læringsmål og 

læringsplatforme blev sat kritisk på dagsordenen. Det gives videre til pædagogisk udvalg 

at arbejde med et arrangement om læringsplatforme for nyvalgte skoleudvalg og 

forvaltninger med Keld Skovmann. 

 Adgang til Kommunikationsplatformen for Kredsstyrelsen 

Kredsstyrelsen kan nu tilgå kommunikationsplatformen 

 Der er delegeret valg til LB 

Henvendelse fra medlem vedr. valg til LB, kredsen bakker op om lokale kandidater. 

 

5. Tema: 

 

 Kredsens indsats frem mod KV17 

 Arrangement i Nyborg d. 17. november 2017 

Orientering. Vi støtter op økonomisk.  

 

Lærerkredsen 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg – DLF Kreds 80  
Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org – www.dlfkreds80.dk  
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6. Evt. 

 

 

 

 

 

…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. 

mailto:080@dlf.org

