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28.04.17 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 3.maj 2017 

8.30 - 13.00 
 

Fraværende: Martin Steenman gik kl.11.05 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 19. april 
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med ændring af aktuelle emner udvides med drøftelse af kredsudsendelse nr. 41 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Orientering vedr. Volleystævne 

Påtænkt ny skolestruktur i Faaborg-Midtfyn med større skoledistrikter. 

Arbejdsmiljøudvalget: Møde i ARBPOLFO dags dato, hvor de fynske kredse bl.a. udveksler erfaringer 

med indsatsen omkring arbejdsmiljøstrategien. Kredsene skal melde tilbage til DLF central senest 30.5 

vedr. hvor langt vi er kommet. Tovholdermøde bliver d. 6. november. Martin og Birgit deltager. 

Introkursus for nye AMR´er bliver nu to dage i stedet for én. 

Arbejdsmiljøkonference for kredsenes arbejdsmiljøansvarlige d. 23. og 24. november på Sinatur 

Storebælt. Man kan søge Forebyggelsesfonden for konsulenter og lønkompensation til forebyggelse mod 

vold i skolen. Man kan ligeledes søge SPARK-midler til at få en konsulent på skolerne til at hjælpe med 

TRIO-arbejdet. DLF´s arbejdsskadekonsulenter anbefaler, at man går til læge efter uheld på jobbet så 

man sikrer den nødvendige dokumentation til evt. erstatning. Nyborg Kommune anerkender nu 

kommuneaftalen ang. tid til AMR. Desuden anerkender Hovedudvalget, at leder skal give skøn på AMR-

tid jf. MED-aftalen. Sidstnævnte forfølges i Kerteminde og FMK´s Hovedudvalg. 

 

 

4. Aktuelle emner: 

  

 Status på løntjek OK 18 møder 

Drøftet. Gode råd givet videre. Der nedsættes en skrivegruppe som arbejder med vores svar til 

DLF. 

 Orientering fra pæd. udvalg og sidste uges konferencer 

Pæd.udvalg har deltaget i konferencen Dyd og pine i Det Pædagogiske Selskab og i konference 2 

vedr: Hvad vil vi med skolen. Der blev refereret fra konferencerne og efterflg. en drøftelse. 

 Kalender for skoleåret 2017/2018 

Manglende datoer blev tilføjet. Ny kalender kommer ud med referat. 

 Status på afskedigelser i de tre kommuner 

Vores medlemmer bliver forhandlet meget forskelligt. 

 Kredsudsendelse nr. 41 

En erfaring er at vi har brug for TR til at side ved siden af os. Det er dem der kender skolen. 

5. Tema: 

 

Oplæg og drøftelse af Public Affairs 

Oplæg og drøftelse ligger op til arbejdet, der skal foregå på vores kredsseminar i juni 

måned. 

 

  

  

 

6. Evt. 

 

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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…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

 

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