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25.10.2017. 
J.nr. 001.22 / PLA,sa 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 25. oktober 2017 

8.30 - 13.00 
 

 

Fraværende: 

 

 
1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 20. september 2017. 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Orientering vedr. demonstration i Rynkeby, Kredsudsendelse vedr. aldersreduktion bliver taget 

op på næste samlet TR-møde. Kredsformandsmøde på fredag. Vigtigt at TR kommer til regionalt 

TR-møde d.16.november. Medlemskonferencen er ikke fyldt helt op. Gennemgang af 

medlemskonferencen og AMR og TR konference 1.november. 

Faaborg Midtfyn: Fra Fyns Stiftstidende har der været opmærksomhed på skolernes brug af 

læringsplatformen MOMO, samt om krænkelser og trusler. Kredsen er bedt om udtalelser til 

begge artikler. I Hovedudvalget arbejdes der med at se på ny MED-struktur, og på kommende 

HU-møde præsenteres forskellige modeller der vil kunne komme i spil. 

Kerteminde: Referat fra Fælles Medrummer flere fejl og unøjagtighede. Dette er påpeget. 

Referatet blev tilbagekald, men rummer stadig fej, som nu er kommenteret i referat af 24.10. 

Fremadrettet godkendes referat ved afslutning af punkt eller mødedagsorden. 

4. Aktuelle emner: 

 Evaluering af Kongres 2017 

Evalueret 

 Regnskab kreds 80 samt Særlig Fond 3. kvartal 2017, v/JVP 

Regnskab gennemgået uden kommentarer. 

 Generalforsamling 2018. Vedtagelse af tidsplan og sted. (Bilag vedlagt) 

Plan for generalforsamling gennemgået og vedtaget. 

 

5. Tema: 

 Kredsens indsats frem mod KV17 og status på arrangementer 

D.31. oktober kl. 19.00 er der pædagogisk arrangement i Polymeren i Årslev: ”Ledelse 

af vores børns skoledag”. Der vil blive gjort opmærksom på det via Facebook samt en 

mail til TR-gruppen i FMK om dette.  

I Kerteminde er der et vælgermøde på Kerteminde Byskole om ”Inklusion i folkeskolen” 

d.7. november kl.19.00-21.00.  

Der arbejdes på arrangement i Nyborg den 17/11 via Velfærdsalliancen.. 

6. Evt. 

Ved indsendelse af relevante politiske opslag fra lokale politikere, bliver de lagt på kredsens 

Facebookside. Dette med henblik på at skabe debat. 

 

…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Lærerkredsen 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg – DLF Kreds 80  
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