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17.01.2018. 
J.nr. 001.22 / PLA,sa 

 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 17. januar 2018 
10.00 - 13.00 

 

 

Fraværende: Marlene Løvbo 

 
1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 10. januar 2018. 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Fagpolfo: intet nyt om OK 18. Opfordring til at benytte sig af tiltaget: ”Meld en regel”. Kan 

findes ved at se på www.regeringen.dk 

 

4. Aktuelle emner: 

 2. behandling Budget 2018/bilag 

Drøftet og vedtaget. 

 Evaluering af medlemsmødet den 10. januar 

Godt møde med god energi. Der var god opbakning til foreningen og strategien. Godt 

der var så mange deltagere. Flot fremmøde fra kreds 80.  

 

5. Tema: 

 

 Drøftelse og vedtagelse af arbejdsgange, indhold og debatkultur vedr. DLF InSite./bilag 

Nyt for kredsen: Det vi plejer at have som nyheder på hjemmesiden. Det er kontoret der 

ligger ud på siden. Kom gerne med forslag. Det tages op på kredsstyrelsesmøderne hver 

gang om der er ting der skal ud til medlemmerne.  

Kredsfiler er det samme som er tilgængeligt på hjemmesiden.  

Debat: skal ikke bruges som henvendelse til kredsen, men mulighed for debat om det der 

rører sig i forhold til skolen. Hvis der er uhensigtsmæssigheder reageres der på det. 

FTR og ansvarlige for pædagogik og arbejdsmiljø svarer inden for deres område. 

Vi bør lave et kodeks for alle tilfældes skyld. 

            Grupper: Fungerer ikke ordentlig endnu. Så afvent. 

           TR-udsendelser lokalt fra kredsen sendes dobbelt ind til videre. 

 

6. Evt.   Dato for valgoplæg er flyttet til d. 9. februar 

          

 

…og hjemmesiden/facebookside og DLF InSite 

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. 

 

 

 

 

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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