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08.09.2016 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016 kl. 12.00 

 
 
Fraværende: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Der er en rettelse vedr. Kerteminde Kommunes deltagelse i arrangement vedr. velfærdsalliancen d. 15. 

september. 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Der er planlagt lønforhandling for de små medlemsgrupper i Nyborg Kommune fredag d. 9. september. 

Der arbejdes for tiden på en del tunge sager for vores medlemmer.  

Kredsen har af og til brug for et beløb til diverse arrangementer. Det foreslås, at der i forbindelse med 

budgetbehandlingen indføres en post til faglige aktiviteter.   

Pædagogisk udvalg: Der er bestilt lokaler og ophold til medlemskonference på Gl. Avernæs d. 3. og 4. 

november 2017. 

Arbejdsmiljøudvalget: Der er et nyhedsbrev på vej. Det vil bl.a. omhandle noget om stresshåndtering. 

 

4. Aktuelle emner: 

  

 Kredsens økonomi. Susanne deltager i dette punkt. 

Susanne orienterede om kredsens økonomi i forbindelse med dødsfald. 

 Opfølgning på TR-mødet, her under årsopgørelse. 

Der var et godt flow i mødet. Antallet af udleverede årsopgørelser overraskede 

positivt. De skoler der endnu ikke har udleveret opgørelser vil få en henvendelse 

om at få det bragt i orden. Hvis det ikke sker, henvender kredsen sig til 

forvaltningschefen. 

Godt at alle tillidsrepræsentanter starter skoleåret med et fælles møde. 

 Kongressen.  

De ikke delegerede deltager kan gøre brug af et tilsendt link, så de har mulighed 

for at sætte sig ind i kongressens materialer. Vi kører fra kredskontoret tirsdag 

morgen kl. 8.00sharp. Alle andre praktiske ting i forbindelse med kongressen er 

på plads. 

 Ansættelse af konsulent. 

Jobannonce er udsendt, og der begynder at indløbe ansøgninger. Procedure for 

forløb omkring ansættelse er aftalt. 

 

  

  

5. Tema: 

 

 Evaluering af bilag – 4. Hvordan gør vi i kommunerne? 

Rettelse til brev der skal udsendes til kommuner vedtaget. 

6. Evt. 

 

 

…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

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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Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 
 


