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13.11.2019 
VE/ 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 13. november 
8.30 -12.30 

 

 
Fraværende: Jane Vagner Pedersen, Jeppe Dørup 

 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet 23. oktober 
Godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Vedtaget at kredsen tilbyder medlemmerne at kunne få en lærerkalender for kommende skoleår. Vi 

følger samme procedure som sidste år. Der har været afholdt Professionel kapital-kursus for Nyborg 
kommune, der er kommet gode tilbagemeldinger på det, og der arbejdes videre på skolerne og i kredsen. 

Som del af arbejdstidsaftalen vil det indgå i den evaluering der skal foregå. Formanden deltager i 

øjeblikket i en foredragsrække afholdt af Cevea i København. 28.11 er formanden inviteret til 

rundbordssamtale i København, det er med professor Andy Hargreaves som er grundlægger af 
Professionel kapital. Der er aftalt møde med Kerteminde kommune for at starte forløb om vedrørende 

arbejdstidsaftale. Der er også udvist interesse for et forløb om professionel kapital fra Kerteminde 

kommune. 
Formanden har afholdt møder med alle 3 kommuner vedrørende tilbagemelding om Ny Start, som 

kommune og kreds i samarbejde har skullet udarbejde iht. kredsudsendelse. 

TR-gruppen får et brush-up kursus i gennemgang af lønseddel af Birgit Sørensen/Vivian Edelborg i 

forbindelse med afholdelse af TRIO-dag. Dette for at støtte løntjek som TR afholder på egen skole.  
Der afholdes regionalt møde med undervisningsministeren den 2.12 i Kolding. Formanden samt 

pædagogisk ansvarlige deltager fra kredsen. 

Kommunerne: Kerteminde: TR-gruppen ønsker at vi mere konsekvent bruger DLFInSite også fra 
kredsen. 

Nyborg: der er faldet dom i sagen vedrørende IT-overvågning. 

Faaborg-Midtfyn: Ny fagchef tiltræder 1.12. Christian Elmelund-Præstekær. Han har sagt ja tak til at 
deltage i vores temadag onsdag den 20.11 på Gl. Avernæs. 

  

4. Aktuelle emner: 

 Evaluering af arrangement med Rasmus Alenkær  

Gode tilbagemeldinger fra alle sider.  

 Godkendelse af regnskab for 3.kvartal  

o Lærerkredsen 

Regnskabet fremlagt og godkendt.  

o Særlig fond 
Regnskabet fremlagt og godkendt. 

 Status på TR/AMR-dagen på Gl. Avernæs  

83 tilmeldte heraf 26 ledere. Ny fagchef fra FMK deltager, afbud fra Kertemindes 

skolechef og usikkert hvorvidt skolechefen fra Nyborg deltager. 
 

 Hovedstyrelsesvalg 

Kredsstyrelsen vil motivere høj stemmeprocent ved at give noget til dem der ligger 

højt. Vi vil følge op ved at holde øje med stemmeprocent, så vi kan støtte medlemmerne 
i at få stemt. Vi vil bruge vores Facebookside til at gøre opmærksom på valget og hvor 

medlemmerne kan orientere sig yderligere om kandidater og valget. 

 

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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5. Tema: 

 Generalforsamling 

o Vedtagelse af beretningsafsnit forslag vedlagt 
Under pædagogiske forhold: punktet ”arbejdet med folkeskolereformen” 

ændres til ”justering af folkeskolereformen” 

o Sted 
Det bliver Ullerslev fritids- og kulturcenter 

o Dirigent 

Karsten Jørgensen næstformand i Vestfyns Lærerkreds. 

 

6. Evt. 

 

 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

 Brug af DLFInSite 

 Folkeskoleidealet 

 
 

 

 
 


