
1 

 

   
 

13.9.2018 
/ JVP 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 19. september 2018 
8.30-13.00 

 
 

Fraværende: Jeppe Dørup 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 5.9. 2018 
       Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med et nyt punkt. 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Vi har været udsat for vandskade på kontoret. Kopirummets indretning nytænkes i den forbindelse. 

Skolemøder i Nyborg forløber efter planen og er indholdsrige. Der er kommet referat fra 

landsdækkende møder vedr. Pædagogiske forhold. Pæd. udvalg arbejder videre med 

læringsplatforme her fra. Der er afholdt lønforhandling på STU området i Faaborg-Midtfyn. Alle 

arbejder som lærere og skal på vores overenskomst og er derfor vores medlemmer. 

Kerteminde økonomi: Lige nu ligner det en besparelse på 6. mio. kr. på skoleområdet. Samlet 

sparerammer på igangværende budgetforhandling er 60 mio. 

Der har været afholdt landsdækkende tovholdermøde på Arbejdsmiljøområdet i Vejen. På mødet var 

der fokus på det nye dialogspil ”Arbejdsmiljø – perspektiver på lærerarbejdsliv. Dialogspillet spilles 

på vores TRIO-dag d. 14. november. DLF har stadig fokus på arbejdsskadeanmeldelser. Ny 

omfattende pjece på vej om det fysiske arbejdsmiljø. Der afholdes Arb.polfo i Odense d. 19/9. 

Personalets julefrokost afholdes d.7. december. 

 

 

4. Aktuelle emner: 

 

 Evaluering af fælles TR-møde d.12. september. (alle) 

God dagsorden med mange forskellige punkter. Det var godt, der var power-point til det pæd. 

punkt. Link og power-point udsendes til TR. Vi fastholder stedet. 

 Organisering af fælles TR-møder og referat af kredsstyrelsesmøder (MS) 

Organisering af TR-møder: Det aftales på foregående kredsstyrelsesmøde, om der er noget fra 

Arbejdsmiljøudvalget og Pædagogisk udvalg, der skal på dagsordenen. 

Vedr. referat af kredsstyrelsesmøde: Referat er et offentligt dokument, som skal på hjemmesiden. 

To emner blev drøftet: Hvor meget skal der stå i referatet, og hvilket indhold skal det have? 

Referat udformes med det indhold det plejer. Relative korte ting fra kommuner og udvalg sendes 

til referent som vanligt. Indlæg indsendes efterfølgende torsdag inden kl. 14.00.  

 Løntjek – Hvad gør vi? (PLA) 

Løntjek er en stor tidsrøver, men givende. Situationen blev drøftet, og det blev besluttet at alle får 

et følgebrev, hvor det beskrives at vi ikke finder ret meget mere, men hvis der er specifikke 

problemer kommer vi gerne. TR bliver orienteret om opmærksomhedspunkter. 

 Problematik vedr. AMR der ikke er medlemmer deltagelse i kurser og konferencer. 

Vedrørende TR/AMR kurset d. 14./11. blev flg. besluttet: AMR fra Heldagsskolen i Vantinge kan 

deltage. Lærerkredsen betaler kursusprisen, men frikøb skal afholdes af arbejdsgiveren. 

Beslutningen er taget på baggrund af, det vil gavne vores medlemmer, at hele TRIO-gruppen er 

samlet og kan få mulighed for drøftelser, der vil styrke arbejdet på deres lokale skole. 

Beslutningen er ikke generel og omhandler kun ovenstående kursus 

 

5. Tema: 

 Det videre arbejde med ”Den involverende fagforening”. (VE, JD) 
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Der er udsendes en sammenskrivning sammen med næste dagsorden, så vi er forberedt til næste 

møde. Det er vigtigt, vi alle er til stede. 

 

6. Evt. Tidspunkt for næste møde ændres, det bliver kl. 13.00. Der er lavet mapper til alle kommuner 

vedr. indtastning. Kode for hver kommune er i mappen. 

  

 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. 
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