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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8.00 – 12.00

Dato Fredag den 15 september (inkl. Udsat dagsorden fra 8/9) 2017
Tilføjede punkter med rødt og kursiv

Formalia

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Peter Ravn

Deltagere Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen (deltog fra kl 10.15 pga deltagelse i HMU-
møde), Niels Kristian Bech Jensen, Bodil Kondrup, Thomas Raa Olsen

Afbud Lisbeth Bøwes

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser 

Sagsbehandler -

Formand Udsendt pr mail

FTR-Nord Michael orienterede fra HMU

FTR-Syd Møde i Omr 6/9 - sygefraværsindsats, sektorplan og budget drøftet. 
Høringsvar fra Omr-MED afsendt
Budgetmesse 7/9 i Kolind - god oplevelse med debatter og mulighed for 
lobbyisme.
Høringssvar vedr budget fra kreds 134 afsendt

Kasserer

Særlig Fond

Andre: Thomas til møde på VIA; orientering om arrangement/ seminar: “Hvad vil vi 
med folkeskolen” 5/10 med deltagelse af Århus lærerforening m fl. Der bliver 
udstationerings-seminarium i Randers og Holstebro. 

Debatpunkter

Emne Tid Debat Indstilling/handling
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1 
Medlemsarrangement
22/2 ’18 – opfølgning
                       PR/LB

For ikke datomæssigt at komme for tæt 
på GF, har vi forespurgt foredragsholder 
om han kan tidligere. 
D 30/1 er i spil.

Vi afholder 
medlems- 
arrangement d 30/1
Lisbeth går videre 
med at finde egnede
lokaliteter.
Peter aftaler dato 
med Roger Buch.

2 Årshjul for TR og 
AMR
Fortsættelse fra sidste 
møde - færdiggøres        
ALLE

Med udgangspunkt i listerne fra AMR 
og TR prioriterede og mødesatte KS de 
forskellige punkter.

NK renskriver i 
lineær form. 
Præsenteres på 
næstkommende TR 
hhv AMR møde. 

3 Lærerens dag den 
5. oktober         ALLE

. opfordring til at TR står for at 
højtideligholde Lærerens dag d 5/10, i 
det omfang andre(ledelse eller 
bestyrelsen) ikke gør noget. 

TR får refunderet 
udgifterne 
refunderet.

4 Danmark for 
Velfærd – status    LB

Formanden 
udsender status til 
KS 

5 Tendens ND vedr 
ansættelser – 
drøftelse            
NKBJ

Stigende tendens til at ND ansætter flere
ikke-uddannede på trods af 
folkeskolelovens par. 30 stkC , der 
foreskriver at undervisningen varetages 
af uddannet personale. 

Fmd-skabet laver 
henvendelse til 
forvaltningen vedr. 
misforholdet - om 
hvorvidt det er  
politisk behandlet.

6  Kongres 2017:
Drøftelse af D1, 1.1, 
1.2, D3, 3.1, 3.2
H1, 1.1, H2, 2.1
H3, 3.1
H4, 4.1
Alle bilag kan hentes 
i Dropbox

Drøftelse om uddannelsesfond; fordele 
og ulemper.
Positivt at arbejde for garanti for 
tilbagetrækning af opsigelser, hvis der 
opstår ledige jobs. 

7  KV’17 aktiviteter og
økonomi

. Postkort er på vej i trykken. Uddeles på 
TRmødet i september. Medlemmer 
skriver til politikere og TR tager kortene 
med til KS senest til TRkurset 1/11, 
hvorefter vi udsender til politikere
Kaffemøder : vi forsøger at arrangere 
møder så vidt det er muligt.

Bodil sørger for 
postkort. 
Peter laver udkast til 
invitation til 
kaffemøder.

8 Flytning af AMR-
møde

Der er datosammenfald mellem SD 
årlige Arbejdsmiljødrøftelse og kredsens 
AMR-møde. 
Vi foreslår at flytte kredsens AMR- 
møde fra 10/11 til 17/11

NK giver alle AMR 
besked.
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Beslutningspunkter

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling

I  KV ’17 Økonomi Udgifter til postkort 
og arrangementer 
afholdes af 
foreningen

II 

Eventuelt

Til Hjemmesiden

a

b

Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder

Næste møde: Tema om kongres 2017
· Foreningens arbejde med et 

folkeskoleideal
· Arbejdsliv 2017 – profession og 

rammer
· Demokratiets fremtid - 

fagbevægelsens og medlemmernes 
rolle

Godkendelse af dette referat

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.

Djurs Lærerforening · Ebdrupvej 11 · 8560 Kolind · www.kreds134.dk · ☎ 8632 5766 · @ 134@dlf.org


