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Referat af kredsstyrelsesmødet onsdag den 12. juni 2019 

8.30 – 12.00 
 
Fraværende: 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet 8. maj  
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Der arbejdes frem mod en arbejdstidsaftale i Kerteminde, som skal gælde fra næste skoleår. FMK 

økonomi er rigtig dårlig. Der kan derfor også blive store forandringer der. Der er dannet et 

formandsnetværk blandt skolebestyrelsesformænd i FMK for at gøre opmærksom på skolernes 

budget. Ferielov giver ikke problemer i vores kommuner.  

I Kerteminde er der høringsproces frem til d. 29/ vedr. besparelser på 5 mio. kr. frem til 2021 

igangsat. Materialet til høring er lavet på baggrund af KLK-rapport og handlemuligheder 

fremkommet på et dialogmøde med skolebestyrelserne. Styregruppens opgave har været at kvalificere 

og opregne implikationer i forbindelse med div. handlemuligheder.  

Der har været afholdt møde i ARBPOLFO, her var der fokus på Aula, overvågning af ansatte, 

stresspanelets anbefalinger m.v. Kredsens arbejdsmiljøudvalg har planlagt et møde for nye AMRèr 

på kredskontoret d. 19. juni kl. 13.00. Det skal ses i sammenhæng med foreningens introkursus. 

Resultater af spørgeskemaundersøgelse som arbejdsmiljøudvalget har udsendt til kredsens AMRèr 

blev fremlagt. Link til resultater bliver udsendt til kredsstyrelsen. Dette års TR-AMR kursusdag 

afholdes onsdag d. 20. november på Gl. Avernæs. 

4. Aktuelle emner: 

 Vedtagelse af mødeplan for 2019/2020 

Vedtaget med ændringer 

 Opfølgning på involverende fagforening VE/JD 

Afholdt opfølgningsmøde telefonisk. Der blev givet konstruktiv kritik og den blev godt 

modtaget. Vores projekt er hermed afsluttet. 

 

5. Tema: 

 Er vi gearet til fremtiden? Kredsudsendelse nr. 036/2019 

Formanden skal deltage i et telefoninterview, hvor han redegør for vores arbejde og 

holdning vedr. emnet.  

6. Evt.  

 

 

 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

 

 

 

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