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08.05.2019 
PLA/JVP 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 8. maj 2019 

9.00 – 12.00 
 
Fraværende: Britt Bromark fra 11.30 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet 24.april  
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Ekstra punkt vedr. ansøgning 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Nyborg kommune: Der er kommet en aftale om afholdelse af møderække vedr. professionel kapital.  

Faaborg-Midtfyn kommune: Bjarne Nielsen Tingagerskolen er valgt som ny formand for 

skolelederne. Kerteminde kommune: Der skal afholdes møde vedr. evaluering af forståelsespapir og 

evt. indgåelse af arbejdstid. Kredsstyrelsesmøder d. 15. og 29. maj aflyses. Der afholdes møde d. 22. 

maj i stedet. 

4. Aktuelle emner: 

 Evaluering af medlemskonference 

Mange yngre medlemmer deltog.  

Vi skal være mere stringente over for Gl. Avernæs vedr. reservering.  

Indslag om involverende fagforening gik godt. Skolerne skulle arbejde med noget, der 

gavnede deres egen skole. 

Dorte Langes indhold var relevant, men hun solgte ikke sig selv. Det var præget af 

fredagstræthed fra begge parter. 

Indslag med Lars Mogensen var morsomt og givende. 

 Orientering fra arbejdstidskonference d. 25 og 26. april. 

Orienteret.  

 Drøftelse og beslutning vedr. pæd. udvalg videre arbejde med inklusionseftersynet 

(bilag vedlagt) Drøftet. Pæd. udvalg arbejder videre evt. i et samarbejde med 

arbejdsmiljø udvalget som har ansvaret for AMR og TR dag i november. Hvad vil vi 

opnå, og hvem kan være bedst er det spørgsmål, vi skal finde svar på?   

 

Ekstra punkt 4.b drøftelses og beslutning vedr. ansøgning fra Munkebo Skole om tilskud til musik til 

lærernes volleystævne. 

Drøftet og besluttet. 

 

5. Tema: 

 Er vi gearet til fremtiden? 

Udsat 

 

6. Evt. 

FN-forbundet - hvorfor er DLF ikke medlem mere? Martin Stenmann spørger ind til det centralt. 

 

 

 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: Er vi gearet til fremtiden, videre arbejde vedr. Inklusionseftersyn. 

 

 

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