
1 

 

   
 

17.05.17 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 17.maj 2017 

8.30 - 13.00 
 

Fraværende: Peter Lund Andersen, Lisbeth Blichfeldt og Marlene Løvbo 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 3. maj 
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

I forhold til OK 18 er der regionalt TR-møde i Odense d. 6. november 

Kerteminde Kommune har fra nu af tre ugers sommerferie i juli, uge 42 og uge 7. Vedr. nedlæggelse af 

modtageklasser: Basis dansk for 0-3kl. 5 lektioner pr uge, 4-7 kl. 7 lektioner pt uge. Hovedudvalget 

sætter arbejdet med at revidere Med-aftalen og Med- struktur i gang. Ny rygepolitik er vedtaget. Der vil 

blive udbudt rygestopkurser. Kommunen har valgt ikke at prisfremskrive en del af kommunens udgifter. 

Det vil betyde takstreduktioner på skolerne.   

I Nyborg er der afholdt årligt møde mellem forvaltning, skoleledere, TR og AMR vedr. Bilag 4. 

I Faaborg-Midtfyn Kommune er forslag om skolestruktur skudt til hjørne inden kommunalvalget. Hvilket 

der set fra vores synspunkt er udmærket, så der bliver tid til en kvalificeret drøftelse. 

Velfærdsalliancens arrangementer er overstået. I Nyborg er det en lille succes, fine taler og god 

stemning. Samarbejdet mellem organisationerne har fungeret godt. Det har været dækket på de sociale 

medier. I Faaborg-Midtfyn havde demonstrationen få tilhørere. Der var god opbakning fra de 

involverede organisationer, men få ud over arrangørerne deltog. Vi bør blive bedre til at bruge de sociale 

medier ved sådanne lejligheder. 

 

Aktuelle emner:  

 Opsamling på løntjek 

Der er fundet lidt på undervisningstillæg og en enkelt med manglende anciennitet. Skolefetillæg i 

Kerteminde er et problem, det bør vi tage op i lønforhandlingen. Vi må nok konstatere at vores 

kontinuerlige løntjek har båret frugt.  

 Fælles TR-møde d. 14. juni (indhold) 

Lokalitet bliver Sct. Knuds golfklub i Nyborg med middag kl. 18.00. Opmærksomhed vedr. 

årsopgørelser. Regionalt TR. Opfølgning på OK 18 og løntjek. 

 Oplæg til kredsinternat d. 21. og 22. juni 

Søren Sand Kirk kommer med oplæg om Public Affairs. Derefter drøftelser og planlægning. 

4. Tema: 

 

Opsamling på OK 18 møder, hvilke krav indsender vi. 

 Indlæg fra skolerne blev drøftet og prioriteret 

  

 

5. Evt. Mødekalender for TR-møder gennemset 

 

 

…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

Punkter til kommende møder: Drøftelse af TR-undersøgelse og AMR-undersøgelse. 

 

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  

mailto:080@dlf.org
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