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Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2019 

8.30 – 12.00 
 

 
Fraværende: Britt Bromark, Martin Stenmann ind til kl. 9.40. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet 20. februar  
Godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Keld Skovmand er vendt tilbage vedr. bøger og foredrag. Bøgerne kan købes med 20 % og vi 

udlodder 5 sæt i en konkurrence. Peter Lund Andersen har afholdt møde med Nyborg Kommunes nye 

skolechef Lars Kofoed. Der afholdes fælles møde mellem skoleledere, TR og AMR i Nyborg vedr. ny 

arbejdstidsaftale. Nyborg Kommune skal være røgfri fra august 2020. 

 

4. Aktuelle emner: 

 

 Fælles TR-møde den 13.marts 

Ændring af folkeskoleloven, OK 18 skoleårets planlægning. Ny ferielov. 

 

 Opfølgende brev vedrørende Ny Start arrangementet afholdt 7.2 v/Pæd. udvalg 

Brevet drøftet. Jeppe Dørup laver en sammenskrivning af de to skrivelser. Det sendes 

til kredsstyrelsen med en deadline for kommentarer derefter udsendes det. Er vi gearet 

til fremtiden. Hvordan bevarer vi vores høje medlemsprocent.  

 

 Generalforsamling 2019 

73 tilmeldte, hvilket er normalt ved generalforsamlinger der ikke er valg. Der optages 

sekvenser af formandens tale og et par interview som offentliggøres på vores 

Facebook side. Deltagelse diskuteres lokalt efterfølgende med TR. Indbydelse til 

Medlemskonference lægges på bordene. Susanne og Birgit er der ved 17.45. tiden for 

at tage imod medlemmer. 

 

5. Tema: 

 Evaluering og opsamling af arrangement om Ny Start/Er vi gearet til fremtiden? 

afholdt den 18.2 

Rettet mod TR-møde. Hvordan får man de nye lærere til at interessere sig for 

foreningen. Involverende fagforening arbejdes der videre på.  

        

6. Evt. 

 

 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

 Fra pæd. udvalg. Følgegruppe om specialundervisning. 

  

 

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