
1 

 

 

   
 

30.03.2016 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 30. marts 2016 kl. 8.30 

 
 

 
Fraværende: Afbud fra Malene Løvbo 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 16.03.2016 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt vedr. bevilling til volleystævne. 

 

3. Meddelelser 

Der har været afholdt møde med Faaborg-Midtfyns nye ledelse i Opvækst og læring. 

På onsdag afholdes der temadag for den daglige bemanding på kontoret. 

 

4. Forberedelse af formands/næstformandsmøde i april vedr. arbejdstid. 

Drøftet. 

 

4B Ansøgning om støtte til volleystævne 15.4.2015 i Avnslevhallen 

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

Der bevilges 6000 kr. som afsat i budgettet. 

 

5. Evaluering af generalforsamlingen 

Det ønskes at generalforsamlingen indledes med en sang. Vi skal tilstræbe større tydelighed omkring 

afstemninger. Suppleantvalget bør foretages med stemmesedler i stedet for at blive aftalt. 

Generalforsamlingen tages op på et senere kredsstyrelsesmøde, beretning, sted og form tages op. 

 

6. Evaluering af TR-mødet d. 16.marts. 

Mødet forløb godt med stort udbytte. God gavn af gensidig dialog. 

 

7. Drøftelse af tid til AMR og TR på skolerne og i kommunerne. 

Fremadrettet arbejde med at få tid på opgaven til TR og AMR iflg. MED-aftalen og lokalaftale.  

I vores MED-aftaler står der at der skal afsættes den nødvendige og tilstrækkelige tid til arbejdet og der 

afsættes på forhånd tid til forudsigelige aktiviteter. 

Handling: Kredsen udsender de enkelte kommuners beskrivelse i medaftalen med en følgeskrivelse så TR 

og AMR har mulighed for at indgå i en drøftelse med skolelederen. FTR forsøger at rejse sagen i de 

forskellige Hovedudvalg. 

 

8. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn 

Kerteminde 

Nyborg 
 

9.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, PLA 

- Arbejdsmiljø, MS 

- Pædagogik, ML 

- Kurser, VE 

 

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  



2 

 

 

10. Eventuelt 
 

11. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: Sidste hånd på kursus med AMR og TR, evt. indkøb af komforto-

meter 

 


