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4.3.2015 
J.nr. 001.23 / EJ, mc 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 4. marts 2015  

 
Fraværende: Afbud fra Vivian. 
  

1. Godkendelse af referat fra 18.2.2014 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt efter punkt 4: Behandling af ansøgning om midler til volleystævne, 17.4.2015 på Nymarkskolen 

 

3. Meddelelser 

a. Fra kredsformandsmøde 26.2.2015 

Orienteret. 

 

b. En konsekvens af et vedtaget forlig, er at alle tre lønaftaler skal ændres. 

Hvis forliget stemmes igennem skal UV-tillægget 300-750 trækkes ud, da det erstattes af et 

nyt centralt tillæg. OM laver en beregning på området. 

 

4. Generalforsamling 

Orientering og evt. beslutning. 

Der vil som noget nyt blive orienteret grundigt om kredsstyrelsens forhold, frikøb, løn og andre forhold 

eks. telefongodtgørelse.  

Resolutionen er knyttet op på kredsformandens afsnit om sygefravær i den mundtlige beretning.  

Der stemmes først om resolutionen, efterfølgende om hele beretningen. 

 

5. Ansøgning om støtte til volleystævne, 17.4.2015 på Nymarkskolen 

Beslutning. Vedtægterne muliggør en støtte i et omfang, der er beskrevet i budgettet. 

Der bevilges 6.000 kr. som afsat i budgettet. 

 

6. Konsekvenser af OK15, hvis den vedtages 

Første drøftelse.  

 

7. Tilbagemelding fra de tre TR-møder 25.2.2015 
Faaborg-Midtfyn 

TR-kurset på Gl. Avernæs i januar: Der var en generel utilfredshed med kurset.  

 

Kerteminde 

Andendagen på TR-kurset på Gl. Avernæs var god. Der var en generel tilfredshed med denne mødeform. 

Der skal vælges en ny TR på Munkebo skole.  

 

Nyborg 

Sygefraværet for 2014 er opgjort til 11,23 dage i gennemsnit pr. lærer, hvilket svarer til 4,3 %. Det er 

stort set uændret i forhold til 2013. Der er pt. 9 langtidssygemeldte i kommunen. 

 Evaluering af TR-kurset: Stor ros til Søren Viemose. Det vil være godt, hvis man kunne få tid sammen til 

at diskutere et oplæg. Evt. en gruppe for dem, der repræsenterer de mindre medlemsgrupper. Oplægget 

fra DLF virkede på nogen uforberedt. 

Prøvesituationen mangler der en afklaring på. 

TR/AMR tiden blev diskuteret. MED-aftalen for Nyborg foreskriver, at ledelsen skal give et overslag på, 

hvor meget tid, der er afsat til de to hverv. 
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To TR’ere var blevet meget hårdt ramt af nedgang i TR-tiden. De havde begge fået syv lektioner mere. 

Mens det så anderledes ud på andre skoler. 

 

8. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn 

Intet til referat. 

Kerteminde 

Der var indkaldt til møde om Kerteminde Kommune 03 – den nye fælles kommune. 

Der skal laves nye retningslinjer for hele organisationen. 

Nyborg 

Intet til referat. 
 

9.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, JVP 

- Arbejdsmiljø, MS 

- Pædagogik, BB 

- Kurser, PLA 

 

10. Eventuelt 
 

11. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

 Et punkt om, hvordan kredsen gøres mere synlig – en årlig fest, formelt stå for Volleystævnet, en 

generalforsamling på en fredag? 

 
 
 

 

 

 


