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21.11.2018 
/JVP 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 21.november 2018 

8.30-12.30 
 
Fraværende: Martin Stenmann, Jeppe Dørup 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 7.11 2018 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Der er afsat datoer til forhandling om arbejdstid i Nyborg. Der pågår besparelsesrunde på det 

administrative område i Kerteminde kommune. Det kan komme til at påvirke skoleområdet.  

 

4. Aktuelle emner: 

 

 Evaluering af TRIO-dag den 14.november 

Godt relevant emne om formiddagen. De kommunale sikkerhedsledere havde været relevante at 

have med. Rart at TRIO havde mulighed for at sidde sammen. Spillet fungerede, det var et godt 

neutralt spil.  

 Lærerkalender 2019/2020 

Det blev besluttet at sige ja og bruge samme procedure som sidste år. JVP tager sig af pensionist 

henvendelser efterfølgende. 

 1.behandling af budget2019, herunder fastsættelse af kontingent 

Drøftet. Det blev besluttet, af den samlede kredsstyrelse, at fastholde kontingentet på det 

nuværende niveau. 

 

5. Tema: 

 

 Evaluering af temadag med TR den 15. november 

Kurset fungerede godt. TR gik godt i gang med opgaven og fik noget brugbart med hjem.   

 Involverende fagforening – det videre forløb. 

Medlemskonferences hovedoverskrift bliver også den involverende fagforening. Vi inviterer evt. 

DLF`s næstformand Dorte Lange til den seance. Pæd.udvalg er stadig med ind over arbejdet med 

konferencen. 

TR på Munkebo skole tilbød sig selv og sin skole som pilotskole. Kredsstyrelsen er enig om det er 

ok.  

FTR følger op på de lokale møder om hvordan arbejdet med Involverende Fagforening forløber 

på de enkelte skoler. Der efter tages det op i kredsstyrelsen, så de gode eksempler kan formidles. 

Der ud over arbejdes der videre med lokale meningsdannere. 

Involvering tænkes ind på alle parametre i kredsens arbejde. 

 

6. Evt. 

Der blev spurgt ind til støjmåler, er der mulighed for at låne en? 

 

… og hjemmesiden/facebookside/DLFInSite 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

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

 

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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