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 Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 8-12  

 

Dato 9. september 2014 

 

Formalia 

Dirigent Maria Fogh Jensen 

Referent Niels Anton Andersen 

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Peter Ravn 

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

Jensen 

Afbud  

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser Lukket punkt under debat og beslutning 

 

Meddelelser 

Sagsbehandler Orientering om kursus i nye dagpengeregler. 

Formand Der er endnu ikke overblik over behovet for åbningstiden. 

Korrespondance med Claus Hjortdal, om ændring af oplysningen i ledernes 

medlemsblad, at Thomas kongresforslag, var stillet af Djurs Lærerforening. 

FTR-Nord Der er møde om fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid.(arb.gr. 8) 

 

FTR-Syd Budgettet er ændret, så besparelsen på specialskolerne er fjernet. 

Kasserer Formøde for kasserer afholdt under kongressen. Der holdes møder om aftenen 

fremover. 

Særlig Fond  

Andre: Møde i arbejdsmiljøudvalg i KSØ. Der arbejdes med APV og ytringsfrihed. 

KSØ kursusforum holder møde mandage fra kl. 17. 

Det lokale kursus har nu 2 gæster om fredagen. 

 

  

 

Debatpunkter 

Emne Tid Debat Indstilling/handling 

1 Opfølgning på 
kongres 2014. 
Underpunkter 
struktureres ved 
mødets start. 

1,5 

time 
Vi følger dagsordenen fra kongressen. 

Der burde være et konkret oplæg til 

arbejdstidsaftale, så vi ikke får lov 409 i 

3 år mere. Hvordan bliver vi 

handlekraftige i forhold til situationen 

nu?  

Hvis fast arbejdstid giver mening for 

læreren, skal de selv kunne placere det. 

Det bliver svært af få stemt en 

Næste gang drøftes 
hvordan vi starter en 
kvalitetsdebat og 
intern 
kommunikation. 
Lisbeth og Maria 
laver  et oplæg om 
intern kommunikation 
inden 7. oktober. 



Side 2 af  

referatafks møde 09 09 2014 

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

arbejdstidsaftale hjem næste år. 

Vi skal have tid til fordybelse. 

Vi skal have lavet en lokal strategi. 

Hvordan passer professionsidealet til lov 

409. 

Konsekvensen af et nej til ok 15, skal 

gøres helt klar for medlemmerne. 

Vi skal indrette os på, at nogen har 

bestemt, hvor godt vi må løse opgaven. 

Vi skal have en kvalitetsdebat om, at 

være professionel inden for de givne 

rammer. 

Hvordan forestiller vi os, at en 

arbejdstidsaftale, indenfor 37 timer, skal 

se ud? 

Vi skal i gang med at drøfte den 

fremtidige strategi inden ok 15. 

Vi skal tage ansvaret for den interne 

kommunikation. 

Vi skal fastholde værnet mod grænseløst 

arbejde. 

Der kunne arrangeres en temadag om 

kvalitet. 

Organisation og 
aftale-udvalget laver 
et oplæg  om kvalitet 
inden 1. november. 

2 Tilbagemelding fra 
møde med Finn 
Mikkelsen, ND 
                        LB/NA 

20 min Det er afklaret at 10. oktober afholdes 

der opfølgningsmøde på evt. 

partnerskabsaftale. 

Drøftelse af møder for TR og AMR, samt 

undervisningstillæg i forhold til 

opgaveoversigterne. 

Norddjurs kommune vil ikke lave 

uenighedspapir på lejrskoler. 

Der arbejdes med 
forberedelse til 
mødet 10. oktober i 
kommunegruppen. 
Kredsen undersøger 
hvordan uenigheden 
kan håndteres. 

3 Orientering fra 
Nordisk Konference 
                   MFJ/LB 

. En god konference, med godt indhold. 

De 3 af landene har en fælles historie 

omkring skolepolitikken. 

Lærerforbundet har bygget deres image 

op i det sidste års tid. 

 

4 
Medlemsarrangement 
i efteråret 
 

. Hvilken form skal de have? 

Kan det gøres mere debatskabende? 

Vi kan starte kl. 18. 

Lærerne vil komme til et aftenmøde, da 

de ikke skal forberede sig. 

Thomas finder et 
tidspunkt inden på 
fredag. 
Sættes på næste 
gang 

5 åbningstider for 
kontoret 
 

 Vi skal være der, når der er brug for os. 

Skal vi have en sen telefontid en dag om 

ugen? 

 

 

Vi laver en 
prøveperiode ml. 16-
19 om torsdagen, og 
tirsdag 7-8. 
Kredstyrelen laver en 
fordeling. 

 

Beslutningspunkter 

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling 
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I     

II     

    

 

Eventuelt 

Seniorklubben vil gerne komme i uge 43. Det bliver fredag d. 24. oktober  

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

Medlemsmøde i efteråret  

Fremtidig struktur for TR-kursus  

  

  

  

  

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


