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Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 8.45-12  

 

Dato 23. september 2014 

 

Formalia 

Dirigent Maria Fogh Jensen 

Referent Niels Kristian B. Jensen 

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 Pauser styres af dirigenten 

 

Meddelelser 

Sagsbehandler  

Formand Orienterer om møde med en TR, der har det svært. Har fået et øget antal 

henvendelser fra overansvarlige medlemmer, der er bekymrede for det øgede 

arbejdspres og spørger om rådgivning i.f.t. sygemeldinger. Har kommunikeret 

med borgmesteren i ND om mulige besparelser i overslagsårene. 

FTR-Nord AMR i ND er blevet bedt om at vise dagsorden for at få lov til at deltage i 

AMR-møde i fremtiden. MJ er indbudt til at deltage i AG14. 

FTR-Syd Budget 1.-behandlet. PR deltager i borgermøde d.d. 

Kasserer Seks hæve-sænke borde indkøbt til kredskontoret. 

Særlig Fond  

Andre:  

  

 

Debatpunkter 

Emne Tid Debat Indstilling/handling 

1 Opsamling fra AMR-
mødet: tendenser 

 Stor forskel mellem kommunerne og 

mellem de enkelte skoler i hver 

kommune. Desværre manglede 

repræsentanter for en del skoler. Ikke så 

stor fokus på faglokaler i APV som 

tidligere. Hvordan sikres samarbejde 

med ledelsen på den enkelte skole? 

AM-udvalget laver 
oplæg til KS-møde 
11. november 2014. 

2 Mere input vedr. 
medlemsarrangement 
i efteråret 
Bilag udsendt + input 

 LB og PR uddyber deres oplæg. ABC er 

en mere oplagt foredragsholder til det 

budskab vi ønsker. Hvis han ikke kan, så 

prøver vi den anden mulighed. 

LB kontakter ABC. 
Husk at præcisere 
hvilket budskab vi 
har behov for. Hvis 
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fra PR han ikke kan, 
kontaktes den anden. 

3 Tilbagemelding fra 
kursus for nye 
styrelsesmedlemmer 
                      PR/NK 
 

 PR beskriver kort oplevelser og 

refleksioner fra kurset. Hvordan 

omsætter vi debatter/beslutninger i 

handlinger? Visionsarbejdet vigtigt. 

SD-udvalget samler 
op på kurset og 
bringer værktøjerne 
ind i KS-arbejdet. 

4 Initiativ til Lærerens 
dag den 6. oktober. 
Debat 
 

 Ideen er god, men hvad med logistikken? 

TR skal inddrages. TR skal kontakte den 

kontaktperson, som er tilknyttet skolen, 

hvis de ikke kan koordinere det selv. 

Se beslutningspunkt I 

5 Opsamling fra 
fredagens drøftelse 
vedr. den nye 
hjemmeside 
 

 TH orienterer om det videre forløb frem 

til den nye hjemmeside. Læg nuværende 

indhold markeret som ”tidligere”, og 

start på en frisk. Hvad med 

seniorklubben? Tal med dem. 

 

6 Fremtidig struktur 
for TR-kurser 

 Bør vi spørge åbent blandt TR i stedet for 

at snævre spørgsmålene ind med vores 

ideer? Muligheden for at stoppe fredag til 

frokost bør måske fjernes fra teksten, da 

der skal være program svarende til 

frikøb. Mangler vi den økonomiske 

vinkel i oplægget? Måske først muligt at 

komme med den vinkel, når strukturen er 

på plads. Mulighed for lokalt afholdt 

kursus på to dage uden overnatning? Der 

bør tilføjes en beskrivelse af formålet 

med TR-kurset. 

LB færdiggør 
oplægget og sender 
det ud til TR d.d. 

 

Beslutningspunkter 

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling 

I Lærerens dag - 
handling 

 Se debatpunkt 4. LB skriver brevet til 
medlemmerne. 
Kontaktpersoner til 
skolerne fordelt på 
mødet (se nedenfor). 

II     

    

 

Eventuelt 

PR, NK og LB er til arbejdsmiljødag i SD fredag den 24. oktober. 

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

Status på kommissorier til udvalg. LB udsender materialer 

Hvordan bliver KS og TR mere sexede? 
(Søren Viemose) 

TH 



Side 3 af  

KS Referat 23 09 14 

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

  

  

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 

Bilag til beslutningspunkt I: 

 
 


