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Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 9. september 2020  

klokken 8.30 – 12.00 
Fraværende: Jeppe Dørup 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet onsdag d. 26.august 
Godkendt  

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  

3. Orientering fra formanden, kommunerne og faste udvalg 
Vi har haft en stemmeprocent på 82 % og vores ja procent ligger lidt over 
landsgennemsnittet ved afstemning om arbejdstidsaftalen. Program til Fynskursus er 
ændret, da der er kommet punkt med præsentation af formandskandidater ind. Der skal 
indkøbes to nye computere, der kan køre på et nyt system.  
Kerteminde: Kerteminde Kommunes økonomi har det godt, men som følge af serviceloftet, 
skal der alligevel skæres i budgetterne.  
 

4. Aktuelle emner: 
 

 A20 
Den største indsats nogen sinde for DLF for at få en arbejdstidsaftale til at virke. Der vil 
blive afholdt Kick-of møder lokalt, hvor lokalt vides ikke, men det er TR, leder, kreds og 
kommune. Det bør være flere små møder, så kredse med flere kommuner har mulighed 
for at mødes med alle kommuner. Arbejdet på skolen starter inden nytår. Der bliver 
forhåbentlig sat en omfattende uddannelse af vores tillidsrepræsentanter i værk. 
Kredsen bør også iværksætte lokal uddannelse af vores egne tillidsrepræsentanter. 
Vi skal først afsøge muligheden for lokale aftaler før arbejdet på skolerne går i gang. Det 
understreges endnu en gang på fælles TR-møde i næste uge. 

 Kongres 
Der kommer stadig drypvis udsendelser til kongressen. Vi mangler stadig at modtage 
bilag. Det forventes der kommer meget efter næste Hovedstyrelsesmøde. 
 

5. Tema: 
 

 Indsatsområder i det nye skoleår 
Udvalgene kommer med et enkelt forslag til indsatsområde 

 TR-AMR-dag/status 
Afventer indsats med ny arbejdstidsaftale 

 Løntjek 
Vi laver løntjek i år.   

 andet 
TR – møde i næste uge. Arbejdstidsaftale, budget for de tre kommuner, status vedr. 
opgaveoversigt og årsopgørelser og kongressens punkter plus orientering fra 
formanden.   
 

6. Evt. 
 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  
AMU’s årshjul fremlægges til drøftelse og godkendelse i KS, indsatsområder til næste skoleår 
fra udvalgene. 
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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