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16.9.2015 
J.nr. 001.22 / JVP, mc 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 16. september 2015 kl. 9.00 

 
 

 
Fraværende: Ingen 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 26.8.2015 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Meddelelser 

a. Gennemgang af organisationsgraden på kredsen arbejdspladser 

 

4. Kongres 
Opfølgning på Kongres 

Opfølgning på OK-15 vedr. de 15 punkter – specielt fokus på årsopgørelse. 

Der skal følges op på dette arbejde i alle tre skoleforvaltning i kredsens område. 

 

Generelt meget positive reaktioner fra KS-medlemmer på kongressens forløb og debat. 

 

5. Evaluering af Fyn-kurset 

- herunder drøftelse af fælles møde med AMR-TR-SL vedr. ”Ledelse af arketyper” 

Oplægget om ledelse af lærere v. Helle Hein forsøges gentaget i et arrangement med AMR, TR og SL i et 

fælles arrangement med lederforeningerne i de tre kommuner. 

Der efterlyses bedre muligheder for debat/dialog/refleksion med foredragsholderne. 

Der bør være indslag/program for en del af aftenen. 

 

6. Kursus for kredsstyrelsen 5. og 6. november 2015 

Tilmeldingen er i orden. Vi afventer nærmere instrukser fra kursusarrangørerne 

 

7. Medlemskonferencen 13. og 14. november 2015 

Programmet er på plads og udsendes snarest via TR, hjemmeside og Facebook 

 

8. UVM´s Hyrdebrev vedr. skoledagens længde 

Intentionerne i brevet drøftes i alle tre kommuner. Det er en god ide at konfirmationsundervisningen kan 

være en del af den understøttende undervisning.  

 

9. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn 

Kerteminde 

Nyborg 
 

10.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, JVP 

- Arbejdsmiljø, MS 

- Pædagogik, BB 

- Kurser, PLA 
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11. Eventuelt 

Ny opdateret lønberegning klar på hjemmesiden pr. 1. okt. 2015 

Kort orientering om pilotprojekt i Lærernes Pension vedr. hjælp til syge medlemmer, som er i fare for at 

miste jobbet. 

 

12. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

 
 


