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Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8.30 – 10.30
Koordinering i ND+SD udvalgene
12 – 14: LB/PR/ML formøde med Tr til Organisationsuddannelsen

Dato Fredag den 22. september 2017

Formalia

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Lisbeth Bøwes

Deltagere Michael Aagaard Laursen, Niels Kristian Bech Jensen,  Thomas Raa Olsen, Lisbeth 
Bøwes

Afbud Bodil Kondrup, Peter Ravn (møde i HU)

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Debatpunkter: Tema Kongres 2017

Emne Tid Debat Indstilling/handling

1 Foreningens 
arbejde med et 
Folkeskoleideal

Notatet fra HS opsummeret af LB. Det er
interessante betragtninger og 
hovedpunkter; men det afgørende bliver, 
hvordan et sådant ideal bredes ud – 
blandt medlemmer – men lige så meget 
blandt interessenter, samt hvordan det 
bruges politisk.
Et Folkeskoleideal er kun interessant, 
hvis det får liv!

De delegerede 
opfordres til at tage 
del i debatten

2 Arbejdsliv 2017 – 
profession og rammer

De 300 mio vi blev frarøvet spøger!
Seniordage vil helt sikkert dukke op i 
debatten. Normaliseringssporet.
Indflydelse på egen arbejdsbelastning 
hen over det samlede arbejdsliv – både 
som unge nyuddannede, og når 
privatlivet i andre faser kræver særlig 
indsats.
Et generelt større fokus på at  
læreruddannelsen indrettes og indtænker 
videreuddannelsesmuligheder for 
karriereskift/ samspillet med andre 
uddannelser.
Strategisk branding af begrebet mental 
nedslidning.
OK18 – fortsættelse af 

De delegerede 
opfordres til at tage 
del i debatten
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normaliseringssporet med 37 timers uge 
og 5 ugers ferie – så må kommunerne 
tage stilling til, hvornår eleverne skal 
være der….

3 Demokratiets 
fremtid – 
fagbevægelsens og 
medlemmernes rolle

. 2020-projektet – fusion af LO, FTF m.fl. 
drøftet i mange hjørner. Pro et Contra.
Det er en udfordring at mobilisere og 
engagere medlemmerne i den travle 
hverdag – der må tænkes i baner, som 
tager højde for dette.

4 Praktisk til ’Danmark
for Velfærd’ uge 40

Kørselsplan er sendt ud onsdag. Der 
kommer et par justeringer; men ellers er 
det praktiske på plads.

5 KV’17 Vi har påbegyndt indsamling af 
mailadresser på kandidaterne.
LB og NK godkender de kandidater, som
har oprettet sig til Folkeskolens 
kandidattest.
Postkortene er trykt og Bodil medbringer
dem på fredag.
PR har lavet udkast til 2 skrivelser til 
brug for henvendelse til politikere/artikel
eller indlæg og til kaffe-valg-møder i 
privaten

Der arbejdes videre i 
kommuneudvalgene 

.

Beslutningspunkter

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling

I  Ansættelsesudvalg 
til ny Børne- og Unge 
chef

Michael Laursen er DLF’s repræsentant

II 

Meddelelser 

Sagsbehandler -

Formand Sag om ansættelse afsluttet
Hjulpet medlem med henvendelse til UDK
Samtaler med medlemmer – sygefravær og tjenestelig
Næste uge mandag/tirsdag – overlevering fra tidligere til ny sagsbehandler
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Onsdag: LB + RH deltager i møder i Randers

FTR-Nord  Ikke noget

FTR-Syd Ekstraordinært HU-møde omkring organisationsændringer – PR deltager

Kasserer ML er ved at lægge sidste hånd på oprettelsen af ny sagbehandler

Særlig Fond

Andre: ML har bestilt færge mm til Kongressen
Tovholdermøde for Arbejdsmiljøansvarlige mandag den 25/9: ML og NK 
deltager

Eventuelt

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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