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Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 27. november 2019 

8.30-12.00 
 
Fraværende: Jeppe Dørup, Martin Stenmann fra kl.10.00 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet onsdag d. 13. november 
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

      Godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Nyborg Kommune er blevet inviteret med i et evalueringsarbejde vedr. Ny Start. Der er udtaget to af 

kommunens skoler til møderne. Det skal bl.a. bruges i periodeforhandlingerne. Det er i samarbejde 

med KL og DLF. Der afholdes julefrokost på kredskontoret d. 6. december. Formanden orienterede 

om at flere forbund udtræder af FH 1. januar. Det kan få betydning for sammensætningen af MED-

systemet i vores kommuner. DLF kan evt. komme i spil til ledige pladser. Formanden skal til møde 

vedr. arbejdstid i DLF centralt, og til møde sammen med andre interessenter vedr. professionel 

kapital med et par af de fremmeste forskere inden for området torsdag. Der afholdes møde med 

TR’erne i Kerteminde forud for arbejdstidsforhandlinger om en ny arbejdstidsaftale. Der forsøges 

også her at få et forløb om Professionel Kapital. Der arbejdes centralt på en relancering af DLF-

inSite. Vi træffer beslutning om hvornår vi går over på DLF-insite som kommunikationsforum. Mange 

sager vedr. stress, samarbejde osv. Hovedstyrelsesvalget skal have et boost, vi skal have hævet 

stemmeprocenten. Evalueringsrapport vedr. Professionel kapital i Nyborg udtrykker tilfredshed om 

forløbet.  

4. Aktuelle emner: 

 Evaluering af AMR og TR dag 

Det var et kompakt program, hvor vi fik formidlet rigtig meget. Der manglede ”summetid.” 

Indslaget om Co-Teaching var for kort. Henning Jørgensen passer måske bedre til kredsstyrelser 

i stedet for TR. Han appellerede til vi talte om klima. Det arbejder vi videre med her i 

kredsstyrelsen. Kerteminde Kommune afholder et folkemøde om Klima. Det undersøges om vi kan 

have mulighed for at være en del af det.  Birgit Sørensens indlæg om løntjek måtte godt have haft 

længere tid. Stort set en god dag med et stort engagement. 

 Evaluering af regionalt møde for TR 

Godt møde og langt de fleste TRere syntes det var rigtig godt. Der arbejdes på at nogle 

hovedpunkter kommer med i formandens julebrev til medlemmerne.  

 Dagsorden til fælles TR-møde 

Juleafslutning. Formandens orientering. DLF-insite. Løntjek. Skoleårets planlægning i forhold til 

OK 18. Hvordan hjælper vi vores ledige medlemmer. Vivian Edelborg overtager indsatsen. 

Pædagoger i undervisningen.  

 Unilog-in og elever 

Der forventes bøvl med elevernes unilog-in efter nytår pga. GDPR. 

5. Tema: 

 1. behandling af budget og fastsættelse af kontingent for 2020. 

Kontingentet er uændret for alle fraktioner. Tilpasning af budgettet tages på frikøbet. 

 

6. Evt. Spørg ind til kalendere. 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

Muligheder for indsats imod pædagoger der underviser. 

 

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