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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 9.45 -12.45

Dato Tirsdag den 20. juni 2017

Formalia

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Peter Ravn

Deltagere Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, Bodil Noer Kondrup, Niels Kristian Bech 
Jensen, Lisbeth Bøwes 

Afbud Thomas Raa Olsen

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser – udelukkende skriftlige og først til sidst i mødet

Sagsbehandler

Formand Orientering om medlemssager. 

FTR-Nord

FTR-Syd

Kasserer

Særlig Fond Særlig fond har dd accepteret indstillingerne fra KS om indhentning af tilbud 
på hhv isoleringsopgave og varmestyring. 

Andre:

Debatpunkter

Emne Debat Indstilling/handling
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1 Kredskontoret 
Ebdrupvej 11: Handling 
på konkret problem med 
kuldenedfald. Drøftes

Der er forskellige scenarier
- Hulmursisolering af vest-mur
- Hulmursisolering af flere vægge
- Sætte en indvendig væg op
Vi skal vælge en byggeteknisk 
forsvarlig løsning.
Vi skal overveje varmestyring af 
økonomiske og miljømæssige 
hensyn.

Vi indstiller til særlig fond:
Vi skal indhente tilbud på 
isoleringsopgaven

Vi skal indhente tilbud på 
varmestyring

2 Kongresforberedelser:
a) Opfølgning på 

Silkeborgs initiativ
sidste år/ KSØ 
relateret

b) Drøftelse af 
baggrundsnotat 
om 
Folkeskoleideal 
(Bilag udkommer 
sammen med denne 
dagsorden)

a) 
Det har været drøftet i KSØ om vi 
skal lave en samlet opbakning til at 
arbejde på, at undgå psykisk 
nedslidning/ at holde til et helt 
arbejdsliv. 
Belastningsindex med synliggørelse.
Hvilke faktorer skal til for at man 
som lærer kan holde til et langt/ 
længere arbejdsliv. 
Muligheder:
- aldersreduktion med reduktion i 

UV-opgaven
- tidligere seniordage
- Mere motivationsrettede indsatser:
- karriereforløb/ -skift
- Kompetenceløft/ faglige kurser
- Tæt fag-professionel feedback og 

sparring. 
Kan / skal punktet indgå både under 
OK18 samt "lærernes arbejdsliv"?

b)
Drøftelse af idealet bla gående på 
anvendeligheden for medlemmerne; 
kan fx  bruges i pædagogiske 
debatter, selvforståelse, politisk 
diskussioner.
Vi ser idealet som en god modvægt 
til snæver styringstænkning i 
kommunerne.

Praktisk:
Michael er 
transportkoordinator.
Lisbeth laver fælles 
hotelbookning,kongrestilm
elding samt til fest.
Fælles KS-spisning om 
tirsdagen. LB booker. 

a)
KS vil gerne bidrage med 
inputs til Silkeborg-
initiativet med 
debatindlæggene. 

Det skal være 
konkret. 

3 Intro for ny 
sagsbehandler i uge 31

Plan blev forelagt, justeret og drøftet. Plan overgår til beslutning 

Beslutningspunkter
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Emne Overvejelser Indstilling/handling

I Beslutning vedr. 
handling på problem 
med kuldenedfald

Vi indstiller til særlig fond, 
at Michael indhenter tilbud 
på isolering og 
Michael beder Ole 
indhente tilbud på 
varmestyring

II Vedtagelse vedr. 
intro for ny 
sagsbehandler uge 
31

Plan godkendt.

Eventuelt

Medlemsbrev udsendes snarest 

Til Hjemmesiden

a

b

Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder

Godkendelse af dette referat

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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