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Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. september 2019 

8.30 – 12.00 
 
Fraværende: 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 14. august 
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

       Godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Orientering om FMKs konflikt vedr. ”Ny løn midler” Der har været en del skriverier i pressen ,og 

der følges stadig op.  

Intet nyt om struktur i FH. Der kommer nyt i det nye år. Der samarbejdes af og til lokalt i KPU. Det 

er ofte partipolitisk afhængigt, og så deltager vi ikke. Hvis det ændres med ny struktur, kan 

beslutningen drøftes.  

Der er indledt forhandling om løn for konsulenter i Opvækst og Læring.  

Kursusforum udbyder kursus for  TR vedr. skoleårets planlægning. Tid og sted udsendes senere. 

Afholdt AMR tovholdermøde i Vejen. Der udkommer snart en pjece vedr. krænkelser hvor DLF er 

afsender. Komfortometeret kan snart erstattes men en smartere ting, der kan måle flere af 

problematikkerne med arbejdsmiljøet. Kredsen er blevet spurgt om vi vil afprøve den. 

 

4. Aktuelle emner: 

 Arrangement med Rasmus Alenkær 

Modtaget tilskud til arrangementet fra DLF centralt fra Ny Start puljen. Der aftales 

med Rasmus hvordan vi gerne vil have det vinklet. Kredsen overvejer om vi skal lave 

andre arrangementer med henblik på Ny Start der henvender sig til TR og skoleledere.  

 Afskaffelse af Nationale Test. Det er et punkt på Nyborg Byråds dagsorden. Hvordan 

kan vi påvirke de to andre kommuner til en lignende dagsorden? 

Vedtaget på byrådsmøde i går i Nyborg. Kerteminde har allerede truffet beslutning om 

det samme. Der rettes henvendelse til FMK for at få det dagsordensat der også.  

 

5. Tema: 

 Kongresforberedelse. En drøftelse af kongressens punkter med baggrund i 

kongresforberedende møde og møde med næstformandskandidater. 

Formandens beretning er til debat på førstedagen. 

Folkeskoleidealet er til debat på dag to, hvor Undervisningsministeren kommer. 

Derefter Ny Start og periodeforhandlingerne. Er vi gearet til fremtiden.  

Der aflægges regnskab og afholdes valg af formand og næstformand. 

Vedtægtsændringer: Strukturelle forslag vedr. kredsene omkring generalforsamling og 

valgperiode. Ændringer vedr. fraktion 4. 

 

 

6. Evt.                Der afholdes kongresforberedende møde i næste uge på Hotel Storebælt. 

 

 

 

 

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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