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24.10.2018 
PLA/JVP 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 24. oktober 2018 

8.30 – 13.00 
 
Fraværende: Britt Bromark, Vivian Edelborg 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 03.10. 2018 
       Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Ekstra punkt vedr. generalforsamling. 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Der er aftalt møde med Kerteminde Kommune vedr. løn og til arbejdstid med baggrund i OK 18 En 

ny start. FTR i vores kommuner tager kontakt til forvaltningscheferne vedr. regionale møder om ny 

praksis for Fælles Mål i folkeskolen. FTR bør som minimum deltage. Den nedsatte Kommission fra 

OK18 har startet arbejdet. Lige nu har vi ikke kendskab til at en af vores skoler er udtaget. Vi kan 

evt. foreslå en skole. Kredsen har fået en henvendelse fra en studerende der vil lave en undersøgelse 

til hendes pædagogiske speciale. Kredsen vil gerne dele undersøgelsen med vores medlemmer. Det 

blev aftalt at der spørges ind til spørgsmålene inden udsendelse.. Pæd. udvalg: information om den 

fortsatte planlægning af mødet med Keld Skovmand. Arbejdsmiljø: Der er møde med nye AMR inden 

introkursus. Der er et nyhedsbrev på vej. Der afholdes kursus vedr. ytringsfrihed i Odense. Flere 

kredsstyrelsesmedlemmer deltager. FagPolfo har haft møde med A-kasse og Arbejdsmarkedskontor 

Syd vedr. paradokset omkring konstateret lærermangel og antallet af ledige lærere. 

 

4. Aktuelle emner: 

 

 Drøftelse og vedtagelse af indretning af kopirum. 

Forslag til ændring drøftet og vedtaget i kredsstyrelsen. Særlig fond finansierer ændringen. 

(Ændringen der ikke er omfattet af forsikringen) er følgende: Maling af øvrige vægge, ny dør, 

lampe, bordplade med hylde samt nyt skab til opbevaring. 

 Skift af bankkonto i Danske Bank 

Af historiske grunde har kredsen haft en konto i Danske Bank. Det blev besluttet at vi samler 

vores engagementer i Lån & Spar. 

 Gennemgang af regnskab og regnskab for Særlig Fond 

Gennemgået  

 Generalforsamling 2019. Vedtagelse af tidsplan for generalforsamling. (Bilag vedlagt) 

Tidsplanen drøftet og vedtaget. 

 

5. Tema: Kongres – Praktiske forhold og drøftelse af punkter i flg. dagsordenen. 

JVP, VE kører fra kredskontoret kl. 8.00. Dagsordenen gennemgået og drøftet. 

 

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  

 

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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