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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8 – 10.00

Dato Fredag den 29. september 2017

Formalia

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Peter Ravn

Deltagere Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, Niels Kristian Bech Jensen, Bodil Kondrup, 
Thomas Raa Olsen, Lisbeth Bøwes

Afbud

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser 

Sagsbehandler -

Formand Orientering om sagsbehandlersager, som formanden har været inde over.
Lisbeth bliver frontfigur i den lokale forankring af den nye 
kommunikationsplatform - laver gennemgang for KS på et tidspunkt.
Overdragelsesproces fra Niels Anton til Rikke er gået i gang. 

FTR-Nord Politisk debat om skolestruktur 

FTR-Syd Budgetforlig i Syddjurs
- det er indskrevet at Syddjurs kommune vil i dialog med lærerforeningen vedr 

arbejdstid!
- Besparelserne på skoleområdet er trukket tilbage
Organisationsændringer; Flytning af nogle fagområder og chefområder. Man 
ønsker en smidigere organisering med mere fokus på resultater - bl.a kommer 
PPR ind under skole-dagtilbud. Der kører en veltilrettelagt proces i 
MEDsystemet.
Kommunegruppemøde (LB, NKBJ bliver på maillisten) generelle drøftelser:
- TR- og AMRs vilkår
- Ansættelseskontrakter
- Løndannelse

Kasserer Korrespondence med Norddjurs vedr div. fakturaer
Lisbeth ønsker ny makulator 
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Ole indhenter tilbud på anlæg til temperatur-sænkning

Særlig Fond

Andre: NK og Michael var til arbejdsmiljøtovholdermøde vedr. retningslinjer til 
forebyggelse af vold/trusler/magtanvendelse. Skal bruges til fremlæggelse for 
TR og AMR. 

Debatpunkter

Emne Tid Debat Indstilling/handling

1 KV17 – så langt er 
vi nu

Udlevering af postkort til TR, som 
bringer dem ud på lærerværelserne.
Opfordring til medlemmerne om at 
skrive en tilkendegivelse/ mening til de 
politiske partier eller de enkelte 
kandidater. 
KS samler postkortene sammen på 
TRkurset d 1/11.
Der skal følge en skrivelse med ud på 
lærerværelserne.  - koordineres med 
skrivelse vedr.  ‘Lærernes dag’ 5/10
Opfordringen til at skrive postkort 
kommer på FB profil

Politisk-kaffe stue møder: vi har en 
matrise, som kan bruges til at organisere 
og invitere

Bodil laver en tekst 
til medlemmerne til 
opfordring om at 
skrive postkort, som 
kommer ud til 
medlemmer og på 
FB.
Lisbeth udsender og 
lægger på FB
Peter orienterer på 
TRmødet om, 
hvordan vi sætter 
det i sving 

2 KLK-undersøgelse 
af ressourceforbruget
i Folkeskolen
Kredsudsendelse 
075/2017

Orientering

3 Kongres 2017
Baggrundsnotat til 
punkterne 5,6 og 7
Styrelsens input til de
delegerede
Bilag udsendes med 
dagsordenen

. Orientering Der er lokal kongres-
forberedende møde 
her på kontoret på 
mandag d 2/10

4 Julen 2017 . Traktementet til julefrokost er bestilt. Michael og Peter er 
gave-udvalget og 
kommer med 
indstilling til KS 6/10
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Beslutningspunkter

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling

I  

II 

Eventuelt

Kredstelefon i uge 42: Michael.     Lisbeth tjekker mail.
Thomas anfører at vi som kreds bør gøre kommunerne opmærksomme på indholdet i 
databeskyttelsesloven. Bl.a. notatpligt og beskyttelse af personlige oplysninger.

Til Hjemmesiden

a

b

Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder

Vedtægtsjusteringer Kreds 134

Valg-GF – hvordan vi tiltrækker kandidater, 
kandidatmateriale, den gode start for en 
nyvalgt kredsstyrelse

Forberedelse af proces ift. dialog om 
Udmøntning af arbejdstidsregler - SD

 Som kreds bør vi af hensyn til vores 
medlemmer gøre kommunerne opmærksomme 
på indholdet i databeskyttelsesloven. Bl.a. 
notatpligt og beskyttelse af personlige 
oplysninger.

Godkendelse af dette referat

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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