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Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 3.oktober 2018 

13.00 – 15.30 
 
 

 
Fraværende: Martin Stenmann 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 19.9 2018 
       Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

       Godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Forhandlinger vedr. de små grupper foregår efter planen og går godt. Budget Faaborg-Midtfyn: To- 

sprogsundervisningen samles på en matrikel i Ringe. Heldagsskolen i Heden Vantinge skal udvides 

for 10,8 mio. kr. Budget Kerteminde: 2 mio. i 2020 stigende til 5 mio. i overslagsårene. Budget 

Nyborg. Pæd.udvalg orientering om arrangement med Keld Skovmand. Arb.miljø: tilmeldinger til 

AMR og TR dag kommer langsomt ind. 

4. Aktuelle emner: 

 

 Opfølgning af punkt vedrørende deltagelse af ikke-organiserede medlemmer til kredsens kurser 

Orienteret og drøftet. AMR der er medlemmer af en anden faglig organisation og repræsenterer 

vores medlemmer kan komme med på vores AMR- kurser hvor vi betaler dagen, frikøb og 

transport betales af arbejdsgiver. I tilfælde hvor indhold kun har lærerrelevans vurderes det om 

det giver mening at invitere andre faggrupper. 

 DLF-InSite drøftelse af brugen af dette 

Det tilstræbes at vi fuldt overgår til DLF –InSite 1. januar. Der er flere der stadig oplever 

problemer. Britt Bromark bruger det i Kerteminde og viser et eksempel på det til næste fælles TR-

møde i december. 

 

5. Tema: 

 Den involverende fagforening/bilag udsendt sammen med dagsorden, bedes læst forud for mødet. 

Drøftet. En enkelt skole vil blive kontakt med henblik på et pilotprojekt vedr. oprettelse af en 

bestyrelse i Faglig Klub. Skolen vil blive udvalgt fordi det er en matrikelskole. Det forventes at 

arbejdet er påbegyndt inden TR-dag d. 15. november. 

 

6. Evt. 

           Dynamiske opgaveoversigter blev drøftet. 

 

… og hjemmesiden/facebookside/DLFInSite 

 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

Keld Skovmand konference. Videre drøftelse om In-Site. 

 

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