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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8 – 11.30
12.30 -  Der arbejdes individuelt/ udvalgsrelateret

Dato Fredag den 1. september 2017

Formalia

Dirigent Lisbeth Bøwes

Referent Peter Ravn

Deltagere Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, Bodil Kondrup, Thomas Raa Olsen (deltog fra
8.15), Lisbeth Bøwes

Afbud Niels Kristian Bech Jensen

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser 

Sagsbehandler -

Formand Henover august har kredsen haft henvendelse fra 4 lærere, som har sagt sit 
arbejde op i folkeskolen.
DLF laver en rundspørge i alle kommuner til alle byrådskandidater vedr deres 
syn på skolepolitik.
KSØ skal udpege kontakt vedr kommunikationsplatform
Trine er på kursus i uge 36
Lisbeth og Michael deltager i kontaktudvalgsmøde i ND 4/9

FTR-Nord OmrMED torsdag 31/8. Sygefravær og stress drøftet

FTR-Syd Der er OmrMED onsdag d 6/9. Budget og sektorplan 
HU: fokus på sygefravær. 

Kasserer Der er kommet refusionsafregning fra TDC

Særlig Fond -

Andre: Program og tilmeldingspapir vedr TR-kurset i november uddelt til TR.
Vi skal forholde os til kørsel til TR-stormødet d 4/10
Thomas til studierådsmøde på VIA 
Michael til arb.møde i HMU 8/9
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Debatpunkter

Emne Tid Debat Indstilling/handling

1 ’At holde til 
lærerlivet – hele livet’ 
– 134’s tre 
fokuspunkter til 
temaet. Skal 
medbringes til 
KSØmødet den 11/9
                             LB

Brainstorm på punktet:
- der skal til enhver tid være 

sammenhæng mellem opgaven 
og tiden til opgaven. 

- Udvidelse af antallet af 
seniordage

- Synlighed omkring mental 
nedslidning

- Pensionsbetalt deltid??
(problematisk at vi selv skal 
betale)

- Reduktion i UV-tid
- Fleksibel arbejdstid i løbet af 

arbejdslivet ( med fuld 
pensionsindbetaling)

- Individuel ret til efter-
videreuddannelse/ 
kompetenceudvikling

- Tid til at lave kvalitet
- Velfærdsdiskussion om 

folkeskolen; er det en udgift eller
en investering? Læreren er den 
centrale ressource!

2 KV’17
- Nyt fra Ad-hoc-

gruppen
- Den 

økonomiske 
ramme

- Borgermødet 
den 7/9 i 
Kolind
               ALLE

Vi har forskellige spor:
- postkort
- Lokal-politiske kaffe-møder

Tydelighed i vores budskaber

KS afholder 
udgifterne til 
kaffemøderne.
Bodil arbejder videre
med postkort-
udarbejdelse. 
Udvalget arbejder 
videre med 
rammesætning af 
kaffemøderne.

Peter tilmelder os 
borgermødet. 
Lisbeth skaffer lidt 
merchandise 
LB, PR deltager
NK muligvis
Resten: som det 
passer ind i private 
planer

3 Budgetter: Kladder . Strategiske og politiske overvejelser ift høringssvar 
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til høringssvar 
drøftes.
Færdiggøres af 
kommunerep. og 
formanden i 
fællesskab  
PR/ML/LB

budgetter og valgkamp drøftet finpudses og sendes
afsted 

4 Hjemmesiden – 
modernisering   ALLE

Indsats for at få aktuelle billeder og 
nyheder på hjemmesiden. 

Thomas opgraderer 
arbejdet med at få 
aktuelle inputs på 
hjemmesiden. Fx 
møder og 
arrangementer
Alle KS-medlemmer 
er med til at sende 
inputs til Thomas.
På KS-møder 
kommer vi med 
forslag til emner 
under punktet “Til 
hjemmesiden”

5 Opsamling på 
TR/AMR-mødet –
Årshjul i udkast

Forslagene om emner skal renskrives og 
prioriteres. 
AMR-repræsentanterne meget positive 
for at komme til disse møder for at 
erfaringsudveksle og få ny viden.

AMR-
arbejdsgruppen 
kigger på det på 
mandag. 

6 Medlems-
arrangement

. Vi afholder medlemsarrangement 
torsdag d 22/2 2018 inkl spisning 

Peter booker Roger 
Buch.
Lisbeth undersøger 
lokaliteter og 
forplejningsmulighed
er. 

Beslutningspunkter

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling

I  Økonomi vedr. 
KV’17

Ja. Punktet 
udsættes til 8/9

II 

Eventuelt
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Til Hjemmesiden

a Deltagelse i borgermødet i Kolind+ 7/6

b Høringssvar, når de er færdiggjorte

Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder

Medlemsarrangementer

Godkendelse af dette referat

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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