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16.05.2018 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 16.maj 2018 

8.30-13.00 
 
 

 
Fraværende: Peter Lund Andersen, Linda Egeberg 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 2.5 2018 
godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Arb. Miljø: Foreningen har udarbejdet 3 standardbreve i forbindelse med arbejdsskader. De 

udsendes til AMR og omhandler fald, indeklima og vold/krænkelser. De kan ligeledes ses på 

kredsens hjemmeside og DLF-insite. Der afholdes tovholdermøde id. 18. september. Martin 

Stenmann og en anden deltager. TR/AMR kursusdag afholdes d. 14. november.  

Martin Stenmann følger op på medlemsundersøgelsen og samler data fra vores tre kommuner. 

 

4. Aktuelle emner 

Kredsstyrelsesinternat på Sixtus d. 22. og 23. august, herunder ideer til indhold 

(pejlemærker for næste års arbejde i kredsstyrelsen.) 

Form og indhold blev drøftet. Det blev foreslået at arbejde med årshjul. Der bør være meget 

fælles på programmet for at sikre sammenhængskraften i kredsstyrelsen. Oplagt med et socialt 

arrangement. Fælles oplæg kunne diskuteres i kommuner eller udvalg. 

  

5. Tema: 

OK 18 herunder orientering om resultatet på organisationsforhandlingerne. 

Afstemning: Kredsstyrelsen er enige om at belønne for overenskomstafstemning med 

en stemmeprocent fra 80 % og opefter. Belønningen skal være spiselig og leveres på 

skolen af rep. fra kredsstyrelsen. Helst Kredsformand og pågældende kommunes FTR. 

     Ved oplæg om OK 18 på de respektive skoler, er det vigtigt der gøres opmærksom på,              

hvad det er vi har fået (løn, aftale for bh.kl.ledere etc.) 

6. Evt. 

 

 

7. …og hjemmesiden/facebookside/DLFInSite 

 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: Stigende brug af uuddannede i undervisning. Problematik 

vedr. § 16.b. (pæd.udvalg)tager det op inden næste møde. 

 

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

 
 

 

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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