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05.10.2016 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 5. oktober 2016 kl. 12.00 

 
 
Fraværende: Lisbeth Blichfeldt, Marlene Løvbo 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 21. september 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Investering af kredsens midler og punkt om generalforsamling udsættes. 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Fra formanden: 

Lønforløb for uuddannede skal konsekvenstilrettes overenskomsten. 

Der er travlhed på kredskontoret. Birgit Sørensen er startet som ny konsulent pr. 1.10. 

Faaborg-Midtfyn: 

På grund af tiden udsættes orientering om budgetforliget generelt til næste møde, dog bemærkes at UU 

hjemtages fra Svendborg. 

Nyborg:  

Der pågår ingen besparelser i Nyborg i 2017. Styrelsesvedtægt vedr. skoleindskrivning skal laves om. 

Nyborgs skolepolitik skal fornyes efter nyvalg til byrådet.  

AMR: 

Der udsendes et nyhedsbrev til AMR snarest bl.a. indeholdende beskrivelse af 

arbejdsmiljørepræsentantens opgave. 

4. Aktuelle emner: 

  

 Opfølgning på bilag 4. Hvilke aftaler er der i de enkelte kommuner? 

 Det er forskelligt for de tre kommuner hvordan der arbejdes med forberedelse til mødet i 

 Odense Kongrescenter d. 7. november mellem KL, DLF, forvaltninger ledere og TR. I  

 Kerteminde er der aftalt møde mellem parterne, der har forhandlet forståelsespapiret. I  

 Faaborg-Midtfyn udfyldes skema af TR og skoleleder i fællesskab. I Nyborg er der aftalt  

 møde med kommunerepræsentanter og forvaltning, hvor det videre forløb fastsættes. 

 Der afholdes lokale TR-møder, hvor TR bliver klædt på til at deltage i mødet. 

  

 Drøftelse og vedtagelse af mulig investering af kredsens midler. 

 Udsat.  

5. Tema: 

 

Generalforsamling 2016. Hvor og under hvilken form ønsker vi at afholde 

generalforsamlingen? 

Udsat 

6. Evt. 

 

 

…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: Forberedelse af fælles møde med KL d. 7. november. Tid til AMR 

og TR arbejdet. Frivillighed – hvordan ser det ud på skolerne? - Hvilke regler gælder på området og 

hvordan og til hvad bruges de frivillige? 

 

 

Ved evt. afbud gives der besked til kredsen 080@dlf.org eller på tlf. 65 31 79 09 snarest. 

 

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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Bemærk kredsstyrelsesmøderne starter kl. 12.00 indtil efterårsferien. Vi starter med frokost. 
 


