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Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde   

 

Dato 19.august kl. 8-12 

 

Formalia 

Dirigent Niels Kristian B.J. 

Referent Niels Anton Andersen 

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Peter Ravn 

Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen, Niels Kristian B. Jensen 

Afbud Maria F.J. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten 

 

Meddelelser 

Sagsbehandler Orientering om forskellige personsager 

Formand Lisbeth har været til budgetseminar. I Syddjurs. I morgen er der HU-møde. 

FTR-Nord Michael har været til Hu-møde. Ledelsesgrundlaget skal drøftes på skolerne. 

Budgettet frigives 26.8. 

 

FTR-Syd Budgetmøde i fredags. Der er reduktion på 16 lærer-/pædagogstillinger. 

Afrapportering af arbejdsmiljøet.  

Kasserer Der er ikke kommet tilbagemelding fra 3F om Oles ansættelseskontrakt. 

Særlig Fond Der overvejes investering af midler. 

Andre: Ny TR på Allingåbroskolen 

  

 

Debatpunkter 

Emne Tid Debat Indstilling/handling 

1 Sammensætning af 
kompensationsydelse 
for kredsstyrelses-
medlemmer  
           
Bilag fra THRO udsendes 
inden mødet. 

20 

min. 
Der kan beregnes efter 

kommunegennemsnit eller 

skolegennemsnit af 

undervisningstimetal. 

Vi styrer selv udbetaling af 
kompensation. 
Thomas udarbejder en 
model for kompensation, 
som tager udgangspunkt i 
manglende uv.tillæg til på 
fredag. 

2 Status på arbejdet 
omkring skoleårets 
planlægning 
                    NAA/LB 

 Der er kommet flere 

opgaveoversigter, men alle er 

ikke inde endnu. 

Vi afventer lidt flere før vi 
går i gang med udregninger. 

3 Første udgave af 
årsplan for 
udvalgsarbejder/ 

20 

min 
 Udsættes, da der mangler 

informationer. 
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møder (fredage 8-14) 
                   LB (MFJ) 

4 Nyt vedr. 
budgetterne i begge 
kommuner 
                           
ML/LB/PR 

30 

min 
 Formandsskabet udarbejder 

høringssvar i samarbejde 
med 
kommunerepræsentanterne, 
så de kommer rettidigt til 
kommunalbestyrelserne. 

5 Lokalt TR-kursus 
fremadrettet 
                             Alle 

30 

min 
Kunne tidspunktet flyttes til om 

foråret, og invitere AMR med. 

Har vi råd til det? 

Kunne der laves flere 

dagskurser? 

Kan vi øge det faglige indhold? 

Skal vi lave eget TR-kursus? 

Kunne KSØ-kurset undværes? 

Den første dag har været hård, 

når man har været i skole først. 

Kunne man erfaringsudveksle 

med andre kredse? 

Der er brug for endagskurser. 

Kunne man starte torsdag 

morgen, og slutte senere fredag? 

KSØ kunne tænke mere i 

efteruddannelse af TR.  

Visionsgrundlaget lægger godt 

op til hvad vi vil med kurserne. 

 

Lisbeth undersøger 
forpligtelser i forhold til 
KSØ. 
Punktet tages op igen i 
september, når 
kursusudvalget har 
udarbejdet et forslag til 16.9. 
 

6 Praktisk vedr. dette 
års lokale TR-kursus 
 

 På TR-mødet aftales kørsel, og 

det praktiske omkring regninger 

osv. 

 

Frikøb torsdag og fredag – max 

7,4 time. Det var konklusionen 

på forrige styrelsesmøde. 

Er der særlige situationer 

omkring onsdagen, så er det 

også som de seneste år, så 

henvender TR sig til Lisbeth. 

 

 

7 Arb.grp. 12 og 14 
ND 
                              
ML 

 Maria deltager i arbejdsgruppe 

14. 

Charlotte og Michael sidder i 

gruppen om 

linjefagsuddannelser. 

Michael er inviteret til 

følgegruppen for arbejdsgruppe 

12. 

  

Det bakkes op. 
Lisbeth og Michael melder 
tilbage til Finn og laver 
aftale om 
tidsforbrug/tidsafregning. 

8. Behov for IT 
 

  Thomas undersøger om en 
sky-løsning kan bruges 
sammen med vores netværk. 



Side 3 af  

referat af ks møde 19 8 2014 

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

    

 

Beslutningspunkter 

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling 

I Sammensætning af 
kompensationsydelse 
for kredsstyrelses-
medlemmer 

5 min  Udsættes til næste 
møde. 

II     

    

 

Eventuelt 

 

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

Status på arbejdet omkring skoleårets 
planlægning 
                    NAA/LB 

 

Kongres  

  

  

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


