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26.08.2016 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016 kl. 12.00 

 
 

 
Fraværende: 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 10.08.2016 og 17.08.16 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Orientering fra Peter Lund Andersen vedr. kongressen. Erik Jessen vil være på kontoret en dag om ugen, 

indtil vi får ansat en ny konsulent. Der arbejdes på et stillingsopslag. 

Faaborg-Midtfyn: Første møde har været afholdt mellemforvaltning, kreds & lærere og ledere i 

forbindelse med ny arbejdstidsaftale. Mødet gik godt, og der var en god debat på mødet. Der har været 

en række møder i forbindelse med budget 2017, der er som udgangspunkt en stor besparelse på 

undervisningsområdet, som DLF har udtrykt bekymring over. Der er udarbejdet et høringssvar fra 

medarbejdersiden i hovedudvalget, gående på nogle generelle punkter i budgetforslaget, der ud over har 

samtlige skoler indsendt høringssvar. Der har været budgetseminar, hvor vi også har forsøgt at påvirke 

politikerne. FTR afventer at der bliver bragt et debatindlæg i Fyens Stiftstidende vedrørende besparelser 

på skoleområdet. 

Kursusudvalget: Der efterlyses ideer til TR-kurset der afholdes i januar.  

4.  Ny konstituering af kredsstyrelsen 

Ny næstformand Vivian Edelborg. 

5. Aktuelle emner: 

  

 Evaluering af bilag fire med udgangspunkt i udsendelse fra DLF centralt. 

 Der pågår et arbejde med at indsamle information fra kommunerne. Kredsen udsender et 

 brev til kommunerne om afholdelse af møder, evt. med udgangspunkt i foreningens  

 udsendelse vedrørende evaluering af bilag 4. Arbejdet efterfølgende udføres af  

 kommunerepræsentanterne. 

 Optælling af arbejdstid hvordan organiserer vi det? 

 TR indhenter opgaveoversigter, kredsen indtaster i skema, så kredsen kan danne sig et 

 overblik 

 Dagsorden til TR-møde d. 31. august. 

  Præsentation af nye TR, lille mindehøjtidelighed for Jens og Ole 

 Orientering fra kredsen 1.Årsopgørelser- er de udleveret til lærerne?2. Opgave til TR med  

 at indhente opgaveoversigter til brug for kredsen. Herunder det udvidede 

 undervisningsbegreb. 3. Gennemgang af dagsorden til kongressen. Evt. 

  

Tema:  

Prioritering af efterårets opgaver og kredsens aktivitet i de kommende måneder. 

Delvist debatteret under punkt 3 og 4. 

6. Evt. 

 Der bør være et stykke frugt til eftermiddagsmødet. Velfærdsalliancen organiserer 

happenings d. 15.september.Kredsen deltager på det niveau vi kan. 

 

 

…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Lærerkredsen 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg – DLF Kreds 80  
Strandvejen 12,1.  - 5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org – www.dlfkreds80.dk  
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Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

Hvem skal have ordstyrerrollen på kredsstyrelsesmøderne? Prioritering af kredsens opgaver. 

 

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