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30.11.2016 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 30. november 2016  

8.30 -11.30  
 

 
Fraværende: Martin Steenman mellem 10.00 – 11.00 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 2. november 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

I Kerteminde kommune er der udsendt et fælles brev fra forvaltning og kreds vedr. procedure ved 

afskedigelse til alle medlemmer.  

Arbejdsmiljøudvalget arbejder videre med udsendelsen vedr. tilbagevenden fra sygemelding med stress. 

Indtastningsperioden af arbejdstid er forlænget.  

I Faaborg-Midtfyn kommune, er der afholdt første lønforhandling i Opvækst og Læring. Der arbejdes 

med opsamling af materiale fra dialogmøder på skolerne, som skal have indvirkning på forhandlinger om 

arbejdstid.  

Pædagogisk udvalg arbejder videre med medlemsundersøgelse vedr. inklusion.  

Kerteminde kommune - HOU og FTR: Ansættelsesstoppet ophæves pr 1. januar 2017. MED aftalen skal 

genovervejes og revideres som følge af ændring i organisationsstrukturen i Kerteminde Kommune. Der 

gives nu tilbud til alle ansatte i KTM-kommune om en sundhedsforsikring til ca. 1800 kr. Ny 

trivselsundersøgelse er nu tilgængelig, og skal være færdig i starten af marts. 

 

4. Aktuelle emner: 

  

 1. behandling af budget 2017 

Budget 2017gennemgået. Kontingentet fastholdes på det nuværende beløb. 

 Beslutning vedrørende indkøb af Comfort-o-meter 

Vi indkøber et stort og et lille Comfort-o-meter. Arbejdsmiljøudvalget får 

opgaven med at distribuere apparat og instruktion. Martin Steenman er 

behjælpelig med data. 

 Evaluering af fællesmøde mellem KL og DLF på OCC 

Rammesat på en bestemt måde, så det var svært at komme til orde, med det der 

ikke fungerer. Godt der var tid til at drøfte problemstillinger i grupper. 

Strukturen var stram og der var der forskellige meninger om hvordan den 

virkede.   
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5. Tema: 

Status på indtastning af timer for de enkelte kommuner.  

Faaborg-Midtfyn: Rammer omkring 750 timer gennemsnitligt. En enkelt skole skiller sig 

ud med et højere gennemsnit. Lejrskoler står som hovedregel ikke under undervisning. 

Kerteminde: Angivelse af opgaven om MED, AMR og skolebestyrelse er af og til ikke 

opgivet. Forskel på de forskellige skoler af undervisningsopgaven.  

Nyborg: Mangelfuld registrering af udvidet undervisningsbegreb. Efter/videreuddannelse 

forefindes kun på Rævebakkeskolen. Forskel i undervisningsopgaven. 

6. Evt.   

Kredsstyrelsesmødet d. 18. januar afholdes kl. 8.30. AMR kursus afholdes på Gl. Avernæs i 

efteråret. Kredsstyrelsesmødet d. 7. december er aflyst, hvis nødvendigt flyttes det til d. 

14.december 

 

 

…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: Gennemgang og vedtagelse vedr. AMR-håndbog. 

 

 

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