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29.5.2015 
J.nr. 001.22 / OM, mc 

 
Referat fra kredsstyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 9.00  

 
Fraværende:  

 
 

1. Godkendelse af referat fra 27.5.2015 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a. Fælles TR-møde den 24. juni 2015 på Restaurant Golfblink fra kl. 15.00. 

 

4. Status på forhandlingerne i kommunerne 
Orientering. 

Kerteminde:  Der er underskrevet et forståelsespapir vedr. arbejdets tilrettelæggelse, knyttet sammen 

  med en lokal lønaftale. 

 

Nyborg: Enighed om ny lønaftale. 

 

FMK: Der er ikke opnået enighed om et forståelsespapir vedr. arbejdets tilrettelæggelse. 

    Enighed om en ny lønaftale. 

 

5. Opfølgning på Kredsformandsmøde 

Orientering. 

Bilag 1.1. punkt 3. Uenighed med KL vedr. krav til opgaveoversigten om tidsangivelser på 

opgaveoversigten. LC forbereder en ”sag” mod KL. 

 

6. Kongres 

Dagsorden til kongressen - er der noget vi skal forholde os til, eller har vi noget, vi ønsker der skal på? 

Alle er tilmeldt kongres og kongresfest. Vi overnatter på Wake-up. Transport i privatbiler – organiseres 

efter sommerferien. 

Kredsstyrelsen har ikke ønske om at sætte yderligere punkter på kongressens dagsorden. 

 

7. Fælles TR-møde 

Punkter og evt. præciseringer. 

▪ Orientering om forhandling med kommunerne. 

▪ Præcisering af bilag 1.1. – herunder uddybning af TR’s rolle, bl.a. ved at bruge materialerne fra 

  DLF’s 15-punktsprogram. 

▪  Skoleårets planlægning. 

▪  Der ønskes et tjek på, hvor mange skoler der tilbyder ”Håndværk og design”. 

▪  Opmærksomhed på tidstildeling til AMR-opgaven. Både TR og FTR skal have fokus på punktet.  

  Martin Stenmann er tovholder på opgaven. 

 

8. TR-internat 

Forslag til emner eller temaer. 

Der efterlyses forslag til emner som der kan arbejdes videre med i den fælles planlægning af det fælles 

TR-internat. 

Forslag sendes til Peter Lund Andersen pean@dlf.org  

 

 

Lærerkredsen 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg – DLF Kreds 80  
Strandvejen 12,1. - Postboks 106 - 5800  Nyborg 

Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org – www.dlfkreds80.dk  
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9. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn 

Kerteminde 

Nyborg 
 

10.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, JVP 

- Arbejdsmiljø, MS 

- Pædagogik, BB 

- Kurser, PLA 

 

11. Eventuelt 

Hvordan sikres tid til efteruddannelse i den ugentlige/årlige arbejdstid? 

 

12. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

 
 

Intet til referat. 

 

Intet til referat. 


