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28.1.2015 
J.nr. 001.23 / EJ, mc 

 
Referat fra kredsstyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015 kl. 9.00  

 
Fraværende: Jens Voetmann 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 14.1.2014 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Meddelelser 

a. Kommentar til aktindsigt i skolernes APV’er – udsendelse 010/2015 af 21.1.2015. Der 

udsendes et brev fra kredsen til skolerne. 

b. Der skal arbejdes med principprogrammet inden 2.3.2015 

c. Kredsmøde 18.2. flyttes måske til fredag den 20.2.2015 alt afhængigt af, om der er 

kredsformandsmøde i Kbh. 18.2.2015. 

 

4. Skriftlig beretning 

Godkendelse af rettelser 

Forslåede rettelser er godkendt. 

 

5. Godkendelse af endeligt regnskab 

og efterfølgende underskrift. 

Regnskab for kredsens drift, regnskab for særlig fond og årsrapporten blev gennemgået. Der er 

konstateret en svag medlemsfremgang. Regnskabet underskrives efter den 17.2.2015, når der har været 

kritisk revision. 

 

6. 3. behandling af budget 

Se vedlagte bilag. Drøftelse og beslutning. 

Budgettet er tilpasset og godkendt.  

 

7. Spørgeguide til lyttemøder med TR og AMR 
Se udsendelse 009/2015 af 19.1.2015. Drøftelse og beslutning. 

Lisbeth Blichfeldt, Martin Stenmann og Britt Bromark danner en arbejdsgruppe med henblik på at 

udarbejde et forslag om, hvordan samtaler med TR og AMR skal foregå. Et udspil forventes i begyndelsen 

af april, evt. 8.4.2015. Martin Stenmann er tovholder for gruppen. 

 

8. Evaluering af TR-kurset i sidste uge 

Drøftelse. 

Der var nogle indvendinger omkring Per Sands og Jørgen Bruun Christensens oplæg – også fra TR’erne. 

Det var ikke givende nok. Generelt var der for lidt deltageraktivitet. Der var stor tilfredshed med Niels 

Munkholms og Søren Viemoses oplæg.  

 

9. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn 

Der har været afholdt et møde i en arbejdsgruppe om revidering af kommunens personalepolitik. 

Ændringerne drøftes på kommende hovedudvalgsmøde.  

Økonomien i FMK er fortsat presset, så der skal spares. På skoleområdet skal der spares ca.9 mio. i 2016 

Frem til 2018 skal der spares ca.23 mio. 

TR’erne opfordres til at få de lærere, der er sikre på, at de vil pensioneres, til at give besked om det 

hurtigst muligt. Så disse stillinger kan indgå i den kommende frivillige forflyttelsesrunde. 
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Kerteminde 

Der kommer en ny central struktur i ledelsen af kommunen. Det er vurderingen, at det primært er 

rådhuset, der berøres. 10. klasses placering i en struktur, der hedder ”Unge med problemer” finder 

nogen problematisk. Disse ting er der kommenteret på af FællesMED for skoleområdet. 

 

Nyborg 

Uddeling af trivselsmidler. På vores område fik 4kløverskolen afd. Frørup og VSU, STU og EGU del i 

midlerne. 

Fællesrådsmøde med politikere, skolebestyrelser og forvaltning finder sted mandag den 2.2.2015.  
 

10.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, JVP 

Der arbejdes på at lave kongresser hvert andet år og at der bliver to hovedstyrelsesmedlemmer færre. 

Der har været besøg hos fagpolfo af to politikere Julie Skovsby (S) og Merete Riisager (LA). 
 

- Arbejdsmiljø, MS 

Der har været afholdt møde i gruppen. Uddannelsen af AMR’erne er drøftet. Der var ønske om flere 

uddannelsesdage. 

DLF’s tilbud til skolerne om APV blev drøftet. Øhavet og Vends har brugt det i nogen grad. 

Com-fort-Ometer havde Martin Stenmann medbragt. Resultaterne fra Birkhovedskolen blev forelagt, 

hvorefter en ansøgning om at få 30 af disse apparater blev udformet. 

Fast tilstedeværelse blev drøftet.  

Det overvejes at arbejde på at danne facebookgrupper med det formål at videndele. 

120 siders håndbog for AMR’ere findes i Vends. Det skal overvejes, om vi måske skal tilbyde vores 

AMR’ere en lignende håndbog. 

 

- Pædagogik, BB 

Det søges via spørgsmål til TR’erne undersøgt, hvor langt de enkelte skoler er kommet i forhold til 

folkeskolereformen. Britt Bromark har indtil nu fået svar fra 4 TR’ere. 

 

- Kurser, PLA 

Intet til referat. 

 

11. Eventuelt 

▪ Vi skal være opmærksomme på TR-tiden i forhold til kommunerne. Ledelsen skal foretage en 

    vurdering af opgaven. 

▪ Evaluering af TR-kurset skal være et dagsordenspunkt på næste TR-møde. 

 

12. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 
 


