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Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 

8.15-10.45 
 
Fraværende:  
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 18.september 
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med et ekstra punkt om løntjek 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Der afholdes kredsformandsmøde senere i dag. Brev fra KL og DLF vedrørende tiltag i forbindelse 

med ny start. Hver kommune evaluerer og sender det ind. Formanden har haft foretræde for Per B 

Christensen som et indlæg i kommissionens arbejde. Arbejdsmiljø: Linda Egeberg og Martin 

Stenmann deltager AMR stormøde i Odense d. 12. december. Program for kursusdag d. 20. november 

er på plads og udsendt til deltagerne. Pæd. udvalg: Skal finde ud hvem af os der deltager i årets 

pædagogiske konference.  

4. Aktuelle emner: 

 Arrangement med Rasmus Alenkær – status 

Der er 24 deltagere. Der er tjekket op med Rasmus Alenkær,  Jeanette Sjøberg og 

Hotel Nyborg Strand. 

 Generalforsamling 

o Vedtagelse af tidsplan 

Beretningsafsnit afleveres senest d. 2. januar om morgenen. Tidsplan ellers 

vedtaget. 

o Sted 

Det er ikke muligt at finde et sted der er stort nok i Kerteminde Kommune. 

Vivian Edelborg undersøger andre muligheder. 

o Dirigent 

Der spørges ind til dirigent. 

 Evaluering af kongres 

Kongressen blev debatteret. Vi fik i opdrag at arbejde videre med Ny Start frem mod 

periodeforhandlingerne og udbredelse af Folkeskoleidealet.  

 Valg til hovedstyrelsen 

Kredsstyrelsen anbefaler vores medlemmer at stemme på Charlotte Holm til 

hovedstyrelsesvalget. 

 Løntjek 

TR og AMR klædes på til at foretage løntjek selv. På det fælles TR og AMR kursus 

laves en opfølgning på de vigtigste opmærksomhedspunkter. Tjekket formaliseres så 

alle har mulighed for at komme. Formanden laver en skrivelse til TR, så de er 

forberedte. 

5. Evt. 

 

Ændre layout på vores udsendelser. Lærernes dag er blevet lidt udvandet. Det gør vi noget   

ved en næste år. 

 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

Punkt vedr. afholdelse af generalforsamling.  Folkeskoleidealet. Brug af DLF-insite. 

 

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