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8.8.2018 
J.nr. 001.22 / PLA, VE 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 8. august 2018 

8.30-14.00 
 
Fraværende: 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 13.6 2018 
godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

       Godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Meget travlt inden sommerferien, men det næste halvår kommer også til at fylde noget. Der skal 

forhandles aftale i Nyborg med her af følgende skolemøder. Der afholdes møde med Direktør 

Marianne Stentebjerg vedr. et evt. kursusforløb vedr. Professionel Kapital. Der forhandles løbende 

for de små grupper. Bl.a. UU-vejlederne i Faaborg-Midtfyn kommune, der har et problem vedr. 

overgang til konsulenter efter overenskomstresultatet. Der skal ligeledes afholdes møde med STU og 

VSU i samme kommune. RAR har i år folkeskolen som indsatsområde pga. lærermangel. Der er 

stadig 89 ledige dette paradoksproblem skal evt. undersøges. Problematikken vedr. unge 

nyuddannedes forhold tages op. 

4. Aktuelle emner: 

 

 Forberedelse af kredsstyrelsens internat 22.-23.august 

Overordnet: hvad vil vi med kredsstyrelsesarbejdet i den kommende periode. 

Program følger. Inddeling i pædagogiske arbejde og arbejdsmiljø arbejder i løbet af 

formiddagen. Vi arbejder politisk om eftermiddagen. Hvor der opstilles mål for den kommende 

tid. På anden dagen arbejdes der på hvordan vi kommer frem til målet. Gæster fra DLF og 

Deltager Danmark deltager vedr. Den involverende fagforening. Jeppe Dørup og Vivian 

Edelborg orienterede vedr. projektet. 

Kredsstyrelsen arbejdede med hvilke områder der giver mulighed for og i hvor høj grad der er 

mulighed for involvering.  

 

 Formands- næstformandsmøde 30. – 31. august 

Alle medlemmer skal arbejde for at alle medlemmer oplever forbedringer i deres arbejdsliv efter 

OK 18. Spiller godt sammen med de andre punkter på dagsordenen. 

 

5. Tema: 

 Inspirationskatalog i forbindelse med OK18/. Se kredsudsendelse 069/2018 som forberedelse til 

dette punkt. 

Katalog gennemgået og drøftet. Gennemgang af kommunernes status på katalogets punkter.  

 

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 tirsdag den 7. august. 
 

 

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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