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Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 5. september 2018 

11.00-14.00 
Fraværende: 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 8.8 2018 
       Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Vi prioriterer i punkterne, da der er skal-opgaver. Bl.a. Kredsudsendelse om optælling af 

undervisningstimer. 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Peter Lund Andersen orienterede om igangværende politiske sager i kredsen og om lønforhandlinger 

vedr. de små grupper. Der er forhandlinger vedr. STU i Faaborg-Midtfyn Kommune. UU hjemtages I 

Kerteminde Kommune pr. 1/1- 2019. Jeppe Dørup deltager i møde vedr. ny FGU uddannelse. Peter 

Lund Andersen deltager i arbejdsgruppe om ”Fremtidens Skole” i Faaborg-Midtfyn. 

Pæd. Udvalg: Der har været møde i Vejen med de andre kredse: Dagsorden var: Fælles Mål, 

Læringsplatforme og arbejdsgruppens(UVM, DLF mv) arbejde og anbefalinger med dem. 

Arbejdsmiljø udvalg: Martin Steenman og Vivian Edelborg deltager i Tovholdermøde i Vejen d. 18. 

september. Næste møde i Arb.polfo er d. 19. september. 

4. Aktuelle emner: 

 

 Fremlæggelse af regnskab for kreds 80 og Særlig Fond for 2. kvartal v/JVP (Bilag i dueslag) 

Gennemgået og godkendt. 

 Orientering om Formands- næstformandsmøde 30. – 31. august (PLA;VE) 

Formanden berettede om konferencen, vi er godt med på de oplæg der var. Vi er aktive omkring 

Ny Start i alle tre kommuner, Vi arbejder med den involverende fagforening, professionel kapital, 

og pæd. udvalg arbejder med Læringsplatformene. Der mangler stadig materiale centralt fra til 

skoleårets planlægning jf. OK-18. 

 Anvendelse af særligt tilskud fra DLF på 50.000 kr. til aktiviteter i forhold til ”Ny Start”. (PLA) 

Vi medfinansierer Keld Skovmands bog ved at købe et antal bøger og få et foredrag med ham. De 

politiske udvalg, kredsstyrelsesmedlemmer, skolechefer og formænd for skoleledere inviteres. 

Pæd. udvalg arbejder med en invitation. VE konsulteres vedr. Faaborg – Midtfyn. 

 Forberedelse af fælles TR-møde d. 12. september 2018.(alle) 

Dagsorden udarbejdet. Organisation af TR-møder fremadrettet debatteres på et kommende møde. 

 Behandling af Kredsudsendelse nr. 078. 

TR fremskaffer opgaveoversigter. Kredsstyrelsen taster og henvender sig til TR i tvivlstilfælde. 

FTR er tovholder. Opgaveoversigter indsendes inden. 1.oktober. 

 

5. Tema: 

 Det videre arbejde med ”Den involverende fagforening” herunder evaluering af internat. 

 

6. Evt. Løs snak om ”Fri skole forsøg” 

 

… og hjemmesiden/facebookside/DLFInSite 

 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

Organisering af fælles TR-møder og referat af KS. 

Møde med Keld Skovmand 

Løntjek 

Ved evt. afbud gives der besked til kredsen 080@dlf.org eller på tlf. 65 31 79 09 tirsdag den 7. august. 
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