
 

 

 

Referat fra TR møde 29/9 2017 

 

 
1/ Kongres 2017 i Kbh 10.-12. oktober 

 

Temapunkter:  

*Folkeskoleideal - DLF ønsker at sætte en debat igang for at være med til at give et bud på et 

folkeskoleideal 

*Lærerliv - på baggrund af bl.a. den undersøgelse, DLF iværksatte sidste vinter, skal der drøftes 

arbejdsliv, udfordringer, barrierer, muligheder anno 2017 

*Demokratiets fremtid - en drøftelse af den demokratiske udvikling i samfundet og ikke mindst 

fagbevægelsens og medlemmernes rolle. “Danmark for velfærd” 

 

Konfliktberedskab: 

Hovedstyrelsen træffer beslutninger om aktiviteter mv i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne  

Der er hårde forhandlinger i vente. Det er vigtigt, at alle medlemmer er klar over at enhver 

forhandling kan ende i konflikt og at der er et konfliktberedskab, man skal være opmærksom på. 

Hvis fx en del af DLF er udtaget/ramt af konflikt, er ALLE i konflikt! 

 

2/ Diverse 

“Søren og Mette i benlås” er indkøbt til alle TR og ligger klar i dag.  

 

DLF’s nye kommunikationsplatform udrulles i november. Det er godt for foreningens medlemmer, 

at vi har vores egen, lukkede kommunikationssystem. I første omgang for kredsstyrelsen. Næste 

omgang kobles TR og AMR på. Mere info på decembermødet. 

 

Lærernes dag 5/10: vi vil gerne sponsorere noget til personalerummene. Vi beder TR om hjælp til 

det praktiske. Lisbeth sender et skriv ud på mandag.  

 

3/ KV ’17 

 

Politiske kaffemøder: Kredsen vil gerne afholde lokale kaffemøder; hvis medlemmer vil lægge stue 

til, inviterer vi og sponsorerer kaffe, kage mv. 

 

Postkort: alle medlemmer opfordres til at skrive et postkort til de lokale politikere. Postkortene 

kommer til at ligge på lærerværelserne. TR samler postkortene sammen tirsdag d 31. oktober og 

kredsen distribuerer videre.  

 

4/ Lønsedler 

Niels Kristian gennemgik generelle opmærksomhedspunkter  

- erfaringsdato  

- Beskæftigelsesgrad 

- Sammensætningen af løn: centrale og decentrale dele 

- Ferieregnskab( restferie) 

-  -> OBS ved nyansatte; har man ikke optjent ferie, kan man melde sig ledig og søge 

understøttelse. 

Er der tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte kredskontoret!  

 

 



 

 

5/ Årshjul for TR /AMR- møder i kredsen.  

Udsendes til TR. Drøftelse af årshjulet på næste møde.  

 

 

 

 

 

 

Evt: Debat om ytringsfrihed: der er usikkerhed om hvad man må og ikke må qua mail fra 

ledelsessekretariatet i Syddjurs vedr. hvornår og hvordan man udtaler sig om emner i den politiske 

debat.  

Mange lærere går efter mailen med ængstelse for, om man overhovedet må sige noget til politikere - 

det kan ingen være tjent med! 

Kredsen går straks videre med sagen.  

 

Medlemsarrangement d 30. januar med middag, foredragsholder og debat.  

 

 

 
 


