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13.6.2018 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 13. juni 2018 
8.30-12.00 

Fraværende. 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 30.5. 2018 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Alle kredse modtager 50.000 kr. fra centralt hold til at fremme OK 18 i kredsens kommuner. Henvendelse fra 

Mette Rønaa vedr. deling af undervisningsforløb. Lige nu har vi ikke nogle. Martin Stenman undersøger i Nyborg. 

Samarbejdet om arbejdstidsaftale i Nyborg er kommet godt i gang. Spørgeskema er kommet ud. Der opfordres til 

at TR/skoleledere arbejder for en høj svarprocent. På et af næstkommende møder arbejdes med en pressestrategi 

for de kommende økonomiforhandlinger i kommunerne. Der handles Ad Hoc på besparelser i Kerteminde. 

 

4. Aktuelle emner: 

 Orientering og drøftelse vedr. ekstraordinær kongres. 

Peter Lund Andersen orienterede om indhold i kongressen. Thomas Gyldal og Per B Christensen var 

gæstetalere. Kongresvedtagelse vedr. offensiv handling på baggrund af OK 18. Der skal helst ses resultater 

på den enkelte skole i første halvdel af næste skoleår. Kredsene blev forpligtigede til at sætte handlinger i 

gang inden sommerferien. Her er vi allerede godt med. Alle tre kommuner er blevet kontaktet. DLF tilbyder i 

kommende skoleår hjælp til konkrete udfordringer både på kommune og skoleniveau. Kredsstyrelsen arbejder 

videre på kommende møder om hvordan vi samler op på resultater.   

 

 Opsamling på dagsorden til eftermiddagens TR-møde 

Rollerne blev fordelt. Mødets punkter blev gennemgået. 

 

 Fokus på uuddannede i undervisningen 

Pædagogisk udvalg følger op efter TR-mødet i dag.  

 

 Brug af § 16 b i vores kommuner. 

Vi skal blive skarpe på hvad DLF´s grunde er til anbefale kortere skoledag. Pædagogisk udvalg laver et 

argumentkatalog. Charlotte Holm inviteres til et møde i pædagogisk udvalg. 

 

 Evaluering af kredsens indsats i forbindelse med OK 18. 

Der har været stor aktivitet i optakten til OK 18. Stemmeprocenten var høj 26 skoler var over 80%. Det er 

fysisk og praktisk umuligt at Formanden når rundt til alle skoler. Det tages til efterretning i forbindelse med 

kommende afstemninger. Der laves et økonomisk overblik over hvad udgiften har været. Det evalueres 

efterfølgende hvordan midlerne anvendes fremadrettet. 

 

5. Tema: 

 Opfølgning og drøftelse af det videre arbejde med den involverende fagforening. 

Vivian Edelborg og Jeppe Dørup orienterede. Spørgsmålet er: Hvilken vej vil vi gå? 

Som generel tænkning eller er det et værktøj til at fremme et politisk mål? Formålet er at involvere et 

uudnyttet potentiale i medlemsgruppen. Et servicetjek af aktiviteter og arbejdsgange. 

Kredsinternatet bruges på den involverende fagforening. På kredsstyrelsesmødet d. 8./8  forberedes 

Kredsinternatet ved gennemgang af aktiviteter. 

 

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/DLFInSite 

 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

 

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