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22.06.2016 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 22. juni 2016 kl. 8.30 

 
 

 
Fraværende: Jens Voetmann. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 25.05.2016 

Endvidere endelig godkendelse af referat fra 27.4.2016 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

 

Orientering fra formand: bl.a. om løntjek:  

Ole Mølgaard er genvalgt til Medlemsforum Vest i Lærernes Pension. Vi regner med at lave løntjek på 

alle arbejdspladser i efteråret som vi plejer. Hovedforeningen ønsker et overblik over alle læreres 

undervisningstid. Vi skal finde en måde at få opgjort undervisningstimetallet på i vores kreds. 

Meningsdanneruddannelsen bliver gentaget. Formanden orienterede fra møder med kredsens tre 

kommuner. Alle tre kommuner er atter blevet orienteret om, vi forventer en årsopgørelse for alle lærere 

pr.31.juli iflg. overenskomsten. 

 

4. Aktuelle emner: 

 

Evaluering af mødeform og udformning af dagsorden og referater. 

Formen beholdes i store træk. Efter hvert orienteringspunkt bliver der mulighed for opklarende 

spørgsmål. Hvis et punkt giver anledning til debat, kan det evt. ophæves til et punkt under aktuelle emner 

på samme møde.  

Det besluttes, at hvis det enkelte kredsstyrelsesmedlem har noget til referat, indsendes det til 

kredskontoret inden fredag. Referatet bliver sendt ud fredag, og man kan der efter komme med 

indsigelser inden mandag kl.14.00, hvor efter referatet bliver sendt ud og lagt på hjemmesiden.  

Morgenmaden flyttes tilbage før starten af mødet. 

 

Beslutning vedr. Velfærdsalliancen kapitel 2. 

Vi bliver i velfærdsalliancen ind til videre og så længe det er relevant for os. Vi tager det op på september 

mødet. Vores indsats kan blive begrænset, da aktiviteterne falder sammen med kongressen. 

 

Konsekvenser af den økonomiske situation i Kerteminde. 

Økonomien har fatale konsekvenser for serviceniveauet på skolerne, situationen er drøftet. Kredsen har 

sendt brev til byrådet og afholdt møder med forvaltningen. FTR har haft et indlæg i Fyns Stiftstidende og 

taget forholdene op i HOU. Samtlige TR har i processen indgivet partsindlæg til skoleudvalget. 

  

5. Tema: Kredsens kommunikation både eksternt og internt 

På baggrund af debat på TR-mødet. 

Debatteret: Facebook bør bruges mere aktivt på vores daglige arbejde med korte blikfang f.eks. vedr. 

årsopgørelse. 

På TR-mødet blev der opfordret til at kredsen er synlig på skolerne. Forslag om arrangementer flere 

steder i kredsen. Vi fortsætter med løntjek, hvor kredsen viser sit ansigt. Det er formålstjeneligt at 
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TR/FTR deltager i løntjek. Invitationer til Faglig Klub møder forventes en gang årligt, hvor kredsen 

kommer med et aktuelt oplæg. 

 

6. Evt. 

 

 

…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

Frivillighed-Hvordan ser det ud på skolerne? Hvilke regler gælder på området, og hvordan og til hvad 

bruges de frivillige? 

 

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