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Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 1. april 2020 
10.00 – 12.00 

Fraværende:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

Velkommen til Anne Skibdal som er nyvalgt medlem af Kredsstyrelsen.  

 

2. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Der er en række opgaver der fortsætter, nu på webbaserede møder. Fredag deltager formanden i et 

møde forud for de næste periodeforhandlinger. Mødet har til formål at komme med anbefalinger til 

samarbejdssporet. Mange af de anbefalinger kredsen vil komme med er inspireret af professionel 

kapital og de elementer der indgår der.  

Der har været en undersøgelse om professionel kapital, de kommuner der har haft forløb i dette, er 

bedt om at lave en tilbagemelding.  

Der tages formel afsked med Martin Stenmann når kredsstyrelsen vil kunne afholde fysiske møder.  

Kerteminde: Der er opslået 3-4 stillinger til noget pædagogisk personale. Stillingerne ønskes besat af 

interne ansøgere. FTR/Kerteminde har spurgt kommunen hvor pengene skal komme fra til at dække 

disse stillinger. Kredsen hører nærmere når FTR har fået svar på dette. 

 

3. Kredsstyrelsens konstituering 

Kredsstyrelsen har konstituereret sig og der er udsendt frikøbsaftaler til de respektive kommuner, så 

skolerne kan bruge disse oplysninger ifm planlægning af kommende skoleår. Når vi kan holde fysiske 

møder, vil vi tage en drøftelse af hvad de forskellige opgaver indebærer.  

 

4. Corona-status i de 3 kommuner 

FMK: Fokus på ferie – der afholdes lokalt TR-møde d.d. Skolerne klarer sig godt, ikke mange børn 

er tilpas nødpasning. Primært SFO-personale dækker dette, på nogle skoler er lærere koblet til nogle 

hold, hvor de på skift deltager i nødpasning på skolerne, og hjælper eleverne med de opgaver der er 

lagt ud fra deres lærer.  

Nyborg: Det opleves at kommunen er gode til at informere medarbejderne om situationen. FTR vil 

iværksætte kontakt til TR-gruppen i Nyborg, for at få en aktuel status. Der har været afholdt 2 

hovedudvalgsmøder i LockDown-perioden.  

Kerteminde: Der er forskel på hvordan denne periode opleves på den enkelte skole, det er afhængig 

af hvordan ledelsen melder ud til lærerne. Skolelederen spiller i denne sammenhæng en vigtig rolle. 

Der afholdes HU-møde 2/4. Det er vigtigt at skolelederen støtter lærerne i ikke at arbejde hele tiden, 

det er let at gøre, fordi vi arbejder udelukkende digitalt og dermed har en høj grad af tilgængelighed 

for vores elever. 

Generelt skal der være en opmærksomhed på hvordan man begrænser smittefaren, med de hold der 

indgår i nødpasningskorpset.(Beredskabsbeslutning)  

Hvordan værnes elever og lærere når man deltager i nødpasning. 

Linda Egeberg (Arbejdsmiljøansvarlig) vil tage kontakt til Vandkunsten for at høre om der er 

regler/retningslinjer vedrørende de hensyn vi kan/skal tage i forbindelse med nødpasning.  

Aftale om frihed/ferie: Der tolkes på forskellige måder på den aftale der er indgået mellem KL og 

forhandlingsfællesskabet. Centralt er der en opmærksomhed på dette, og det følges tæt i vores 3 

kommuner. Der er d.d. udsendt TR-udsendelse 007/2020 med indskærpelse af dette emne.  

Omplacering til andre fagområder – vi er til dato orienteret om at Kerteminde kommune benytter sig 

af dette. De øvrige kommuner har endnu ikke igangsat nogen konkrete initiativer vedrørende dette.  

 

5. Evt.  

KS-mødet forløb godt via Skype. Vi fastholder mødeplanen foreløbig, og såfremt der måtte være brug 

for det, vil vi blive indkaldt med kort varsel. 

 

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  


