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26.10.2016 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26.oktober 2016 kl. 12.00 

 
 
Fraværende: 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 5.oktober 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Kredsformandsmøde d. 5. december. Det mærkes positiv på kredskontoret at Birgit Sørensen er ansat.  

Kursusudvalg: Folder vedr. TR-kursus i januar kommer snart ud. Hvis nogle har forslag til kursusemner 

gives besked til Vivian Edelborg via mail senest 20.11. 

Arbejdsmiljøudvalg: Nyhedsbrev til AMR udsendt inden efterårsferien bl.a. indeholdende en kort 

beskrivelse af AMR`s arbejde. AMRèrnes virke undersøges Pt. elektronisk. Martin Stenmann deltager 

sammen med to AMRèr i introkursus for nye AMR torsdag d. 27.10. FIU har udarbejdet ny pjece om 

stress: ”Stress – fra personligt problem til fælles ansvar” udvalget arbejder videre med relevant indhold. 

Faaborg-Midtfyn: Trivselsundersøgelse er netop overstået. Overordnet er resultatet godt. Der har været 

fremgang i medarbejdernes trivsel og den generelle sociale kapital siden sidste undersøgelse. 

Resultaterne drøftes nu i de lokale MED-udvalg. Hovedudvalget har på mødet i december en større 

drøftelse, hvor der ses nærmere på områder og tal. 

Besøgene rundt på skolerne er ved at nå sin afslutning. Det forløber godt og konstruktivt, og der kommer 

mange gode input fra hvert møde. 

Nyborg: Aftale om medarbejdervilkår er sendt til forvaltningen. Heri, er der bl.a. angivet den anslåede 

tid til AMR. Hovedudvalget arbejder med retningslinjer vedr. vold mod ansatte. Der udsendes vejledning 

til alle arbejdspladser vedr. Fast Track i forbindelse med længerevarende sygdom. 

 

Aktuelle emner: 

  

 Reorganisering af modtageklasserne i Kerteminde. 

Drøftet 

 Status på evaluering af bilag 4 i kommunerne. 

Nyborg: Der afholdt møde mellem kreds og kommune. TR og leder udfylder i 

fællesskab spørgeskema fra DLF. Kredsen opfordrer TR til at udfylde det i en 

Survey. Der afholdes som sædvane møde mellem TR, ledelse, kreds og 

forvaltning. Der er udsendt en spørgeundersøgelse til alle lærere, som skal 

bruges til kredsens videre arbejde. 

Kerteminde: Forvaltningen mødes med 2 skoleledere, kommunens konsulent og 

skolechef sammen med repræsentanter fra kredsen. Inden mødet har 

skolelederne talt med kollegaerne og FTR med TRérne på skolerne. Udsendt 

spørgeskema fra DLF er anvendt. 

Faaborg-Midtfyn: Kommunes TR og skoleledere udfylder i fællesskab 

spørgeskema fra DLF, det afleveres til kredsen i en Survey. 

 Status på optælling af arbejdstid. 

Vi mangler stadig nogle opgaveoversigter. 

 Regnskab 3. kvartal. 

Regnskabsgennemgang af driftsregnskab og regnskab for Særlig Fond. 

 Beslutning vedr. anbringelse af kredsens midler. 

Ifølge generalforsamlingsbeslutning er det vedtaget at investere kredsens 

tilgængelige midler.   
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4. Tema: 

Generalforsamling 2017. Tidsplan og hvor og under hvilken form ønsker kredsstyrelsen at 

afholde generalforsamlingen?  

Tidsplan for generalforsamling er godkendt med en enkelt ændring.  

5. Evt.  

Kredsstyrelsesmøde d. 16. november aflyses. 

 

…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: Arbejdsmiljøhåndbogen med henblik på udgivelse, evt. indkøb af 

Comfort O Meter. Læringsplatforme.  

 

 

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

 

Bemærk kredsstyrelsesmøderne starter stadig kl. 12.00. Vi starter med frokost. 
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