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9.12.2015 
J.nr. 001.22 / LB, mc 

 
Referat fra  kredsstyrelsesmøde onsdag den 9. december 2015  

  
Fraværende: Ingen 
 

1. Godkendelse af referat fra 25.11.2015 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser 

Hovedstyrelsesvalget: 37,4 % havde stemt i kreds 80. 

  

4. Opsamling af TR-møderne 

Stor forskel på de punkter der sættes fokus på de enkelte skoler – især Faaborg-Midtfyn Kommune. Der 

er lidt flere ens punkter i Nyborg og Kerteminde punkt 1,3,4 og 7. Der kommer en opsamling fra DLF 

med den opsamling, der er indsendt. Der laves et katalog med konkrete tiltag fra de skoler, der får aftalt 

forbedringer hen ad vejen. Sparring med skoler, hvor der opstår behov. Udveksling af erfaringer mellem 

TR’er på kommunens skoler på de lokale møder. 

 

5. Generalforsamling 

a.  Tidspunkt.  

 Ullerslev kulturhus kl. 17.00, 17.30 eller 18.00. 

  TR gruppen spørges om alle har mulighed for at nå frem til kl. 17.00. 

b.  Dirigent.  

  Charlotte Holm. 

c.  Valgoplæg – deadline 1. februar 2016.  

  Forslaget til medlemsopslag godkendt.  

d.  Tiltag eller ændringer i forhold til budget.  

  Ændringsforslaget blev godkendt og budgettet endeligt vedtaget. 

 

6. Årsopgørelse 

Er på som et punkt på Fagpolfomøde den 7. december 2015. 

Årsopgørelser skal udleveres ved årets afslutning. Der indledes til møder med skoleledelsen i 

kommunerne om at få årsopgørelserne på plads for skoleåret 2015/2016. Lønnen skal udbetales korrekt. 

 

7. Medicinering af elever 

Er på som et punkt på Fagpolfomøde den 7. december 2015.  

Der arbejdes videre med problemstillingen. Det vil være godt, hvis TR melder om, hvornår situationen 

opstår på de enkelte skoler. 

 

8. Nyt fra FTR’erne. 

Faaborg-Midtfyn 

Kerteminde: skolechef Charlotte Houlberg har fået nyt job fra 1/1 2016. 

Nyborg 
 

9.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, JVP 

- Arbejdsmiljø, MS 

  Orientering om seminar hos Arbejdstilsynet om psykisk arbejdsmiljø d. 1. december. 
 

 Orientering om DLF´s Arbejdsmiljøkonference afholdt 2.-3. december. 
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 Gl. Avernæs TR/AMR d. 20. april - arbejdsmiljøudvalget arbejder videre med oplægsholdere. 

Erstatningsnævnets praksis - DLF anbefaler stadig at al vold politianmeldes i forhold til at kunne få evt. 

erstatning efter offerlovgivningen. 
 

Spark - samarbejde om psykisk arbejdsmiljø - konference d. 11. april 2016 for TR, AMR og andre 

MED-repræsentanter. 

Ny branchevejledning - ”Når team trives” 
 

Søg forebyggelsespakker inden nytår. 
 

Comfort O Meter - Martin Stenmann er blevet interviewet til Fyens Stiftstidende om indsatsen 

vedrørende indeklima i skolerne. 

Håndbog for AMR´ere - Martin arbejder på en håndbog med inspiration fra Vends. Behandles i 

arbejdsmiljøudvalget og senere i kredsstyrelsen. 
 

Kredsen arbejder videre med at sikre tid til AMR´erne. 

 

- Pædagogik, BB 

Der er i forlængelse af hovedforeningens skrivelse om gode cases vedr. omlægning af 

understøttende undervisning, udsendt en mail til samtlige TRér, for at høre hvilke overvejelser, 

der er gjort rundt på skolerne. Det er en stor hjælp for pædagogisk ansvarlig, når TRéne 

svarer på henvendelserne. Også selvom svaret er negativt. 
 

- Kurser, PLA 

 

10. Eventuelt.  
KL brev udsendt til skoleledere. Lejrskole, speciallærertillæg, tosprogsundervisning. 

 

11. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 
 


