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Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 30. september 2020  

klokken 8.30 – 12.00 
 
Fraværende: Britt Bromark.  

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet onsdag d. 9. september 2020 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt, med en tilføjelse. Vedr. arrangement med Lån og Spar. 

 

3. Orientering fra formanden, kommunerne og faste udvalg 
Der er fastsat lokal struktur for FH. Der bliver to repræsentantskaber på Fyn, hvor vi 
repræsenteres i begge. Der nedsættes en bestyrelse i hver afdeling.  
Fag-pol-Fo har i mange år fungeret på samme måde. De Fynske Kredsformænd kigger på, 
om det er tid for omstruktureringer. 

 

4. Aktuelle emner: 

 Evaluering af Fynkursus 
Godt og varieret program. Godt at skolecheferne deltog i det første punkt. Stedet var 
rigtig godt. Slides er sendt ud. 

 Evaluering af Kongres 
Anderledes kongres i forhold til normalt. Set fra vores side, faldt valget godt ud.  

 AMU’s årshjul fremlægges til drøftelse og godkendelse i KS 
Der sættes fokus på arbejdsrelateret sygdomme også i første kvartal. 
Arbejdsmiljøregnskaberne kommer forskelligt i de tre kommuner. 

 Arrangement i samarbejde med Lån og Spar 
Der arrangeres en biograftur i samarbejde med de andre Fynske kredse og Lån og Spar 
Bank. LSB betaler halvdelen af billetprisen og Lærerkredsen den anden halvdel. 
Kredsstyrelsen har besluttet at deltage i dette arrangement.  
Da der i år ikke har været afholdt volleystævne, har vi mulighed for at bruge de 6000 kr., 
der er afsat i årets budget fra ”Fond til særlig aktiviteter”, til dette arrangement for vores 
medlemmer i kreds 80 i stedet for. Arrangementet bliver udbudt til medlemmer af 
kredsene og Kreds 80 råder over ca. 65 billetter med det indskudte beløb. Tilmeldingen 
vil foregå efter ”først til mølle princippet”. 
 

5. Tema: 

 Implementering af A20 
En første drøftelse af A20 og vores kommuner. 
Formanden har været i første kontakt med alle kommuner. Skolelederne er ikke en 
aftalepart. I Faaborg-Midtfyn kommune laves der en implementeringsplan evt. på et 
internat. Der er afholdt møde med Nyborg Kommune og dato fastsat i Kerteminde 
Kommune. Formanden afholder møde med Vandkunsten for afklaring af mulighederne. 
De Fynske formænd afholder møde om A20 næste uge.  
Vi afventer Kick-off møder. 
 

6. Evt. 
 
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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