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Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 9-16, frokost 

 

Dato 16. januar 2014 

 

Formalia 

Dirigent Maria Fogh Jensen 

Referent Niels Anton Andersen 

Deltagere Malene Hjort Beckman, Maria Fogh Jensen, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa 

Olsen, Per Varsted, Lisbeth Bøwes, Charlotte Høje Kristensen 

Afbud    

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser NB: Mødet indledes med konsulentbesøg vedr. vores kopimaskineløsning med henblik på 

fremtidssikring/ alternativer 

 

Meddelelser 

Sagsbehandler   

Formand Information om indledende møde om løn i Syddjurs. 

Møde med TR PPR syd. 

Faglig klub på Djurslandsskolen med stort fremmøde. 

Afklarende møde omkring MED-aftalen i Syddjurs. Grundet tvist mellem HK 

og Syddjurs Kommune har de øvrige organisationer i solidaritet udskud 

underskrivelsen af aftalen. HK holder møde med kommunen omkring tvisten 

21/1. Herefter orienteres organisationerne igen.  

FTR-Nord Aftalt møde i følgegruppen 3. februar.  

Der er afholdt kommunegruppemøde med FTR i Norddjurs. 

FTR-Syd Indledende møde om lønmidler afholdt. Næste møde 29/1 

Kasserer Revisoren har været i gang.  Der er indkaldt til kasserermøde 6. februar om de 

kredsenes fremtidige budgetter. 

Særlig Fond   

Andre Der er kommet tilmeldinger til lyttemøderne, men kun TR og AMR, ser det ud 

til. Vi bør bede om tilbagemeldinger fra alle, senest på mandag. Malene tager 

sig af det. 

  

 

Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 Generalforsamling 
Herunder afklaring af sted, 
forplejning, layout på skr. 
Beretning. Køreplanen 
opdateres. 

                      LB+ alle   

Hvis der er rettelser til køreplanen, skal man 

sige til. 

Der kan være 150 i Birkehuset. Hallen kan 

reserveres også. 

Vi skal indkalde på facebook, og bruge det 

frem til generalforsamlingen. 

Skal konflikten beskrives kommunevis? 

Revisormødet starter kl 
ca.16. 
Der holdes udvalgs-
møde næste torsdag. 
Det undersøges om 
hallen kan reserveres 
og prisen for dette. 
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Sidste års model med en pamflet og beretning 

på hjemmesiden virkede. 

Vi skal også kunne se,  hvordan vi får et 

lærerliv i det nye lov. 

Konflikten bør beskrives som fælles. 

Efter konflikten har det været meget 

forskelligt, hvad der er sket. 

Man kunne lave overskrifter der dækkede 

både Nord og Syd. 

Der er mange som kun læser det 

kommunevise afsnit. 

Det er vigtigt at få en rød tråd i beretningen. 

Lad os focusere på det fælles i jobbet. 

 

Forplejningen 
undersøges af 
Charlotte. 
Formandens beretning 
bør indeholde 
konflikten overordnet 
set. 
Beretningen spidses til. 
Der laves en fælles 
beskrivelse af 
konflikten. På torsdag 
arbejdes der med 
beretningsdelene. 
 

2 Frikøbsmodel for 
TR/AMR og 
kredsstyrelsesmedlem
mer.                  THRO 

På AMR-mødet ønskede man en fast 

kontortid. 

Kredsstyrelsen bruger 300 timer til frikøb på 

torsdage. Skal der frikøbes en yderligere dag, 

og passer det med medlemmernes ønsker? 

Der kunne også lægges 4 timer ind en anden 

eftermiddag. Derudover er der frikøb til ca. 

21 dage. 

Man kan frikøbe en formiddag, så der er 

mulighed for at deltage i møder på skolen. 

Er der tid nok til de nødvendige opgaver 

udover den faste tid? 

Vi skal indrette os på den faste arbejdstid, 

men der skal også tages højde for de opgaver 

der ligger om aftenen. Vi skal tænke i 

arbejdspladser på kredskontoret.  

Vi skal flekse, så vi kan svare på mails. 

Der skal afsættes mere tid til 

næstformandsposten, så der kan være i 

kontakt med formanden. 

Vi vil blive taget ud af arbejdstid som andre, 

når der skal være MED-udvalgsmøder. 

Kan vi få penge retur, hvis kommunen bruger 

os en dag, hvor der er frikøbt en fast dag? 

 

 

  

Vi stræber efter 1½ 
dags frikøb. Lisbeth 
tager kontakt til 
kommunerne. Thomas 
laver et forslag, og alle 
bidrager med 
opmærksomheds-
punkter. 

3 Konstituering 
Hvordan tilrettelægger vi 
overgangen fra nuværende 
styrelse til den nyvalgte efter GF 
2014? 

Alle 

Hvordan laver vi en god overlevering? 

Man kan købe folk fri til dette, så den 

nyvalgte styrelse kan trække på de afgående. 

Der er en blandet modtagelse af at forpligte 

sig ud over valgperioden 

Det er en god idé med at kunne mødes med 

det afgående kredsstyrelsesmedlem. Vi skal 

vurdere på opgaverne. 

Det er meget personafhængigt, hvordan man 

griber opgaverne an. 

En hensigtserklæring 
om at man stiller sig til 
rådighed på 
overleveringsdagen 
27. marts er en 
alternativ mulighed – 
ligesom man kan 
tilbyde mulighed for at 
blive kontaktet.  
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Kunne man beskrive arbejdsområderne og 

kernepunkterne? 

De nye frikøbes en hel dag til overleveringen. 

Det er kun de afgående som har lyst, der skal 

deltage. 

Kunne man beskrive hvilke værdier man har 

arbejdet efter? 

Formanden kan spørge, om man som 

afgående vil deltage i overleveringen. 

Den første måned giver vi alle håndslag på at 

være støtte for de nye. 

Det skal kun være hvis man har lyst. 

 

 

4  Med afsæt i punkt 2 
og 3 drøftes linjen for 
det kommende budget 
samt fastsættelsen af 
kontingentet. 

             THRO 

Vi fastholder kontingentet. 

Frikøbet opdeles i et fast og et løbende. 

Vi skal have tilbagemelding fra kommunerne, 

inden vi kan lægge os fast. 

Vi har i dag overblik over fast frikøb, og 

løbende. 

Vi afventer endeligt 
regnskab og 
kasserermødet for 
kredsene. 

5  Temadag for 
TR/AMR              MFJ 

Foredragsholdere koster mellem 18-25.000 

kr. 

Drøftelse af forskellige foredragsholdere. 

Der er mandat til at 
arbejde videre med det 
som der er efterspurgt 
af TR og AMR. 
Maria udfærdiger 
program til 27.2 kl 9-
15.30. 

6 Arbejdsgrupper ND Arbejdsgruppe 8. 

Det er svært at få sine meninger med i 

referaterne. 

Ledelsesgrundlaget for Norddjurs kunne 

indsættes. 

Digitalisering af folkeskolen har været drøftet 

i arbejdsgruppe 10. 

Vidensplatform er drøftet. Der er drøftet 

computerløsninger. Der kører et pilotprojekt i 

Auning. 

Fysiske rammer er drøftet i arbejdsgruppe 9. 

Arkitekternes forslag. Arkitekterne er bedt 

om at kigge på arbejdspladser der kan bruges 

ved arbejde under 2 timer dagligt samt 

længerevarende arbejde. Arkitektfirmaet tager 

ansvaret for arbejdsmiljøloven, bortset fra 

kuldioxidmålingerne, lux osv. Der er anført at 

klasselokaler ikke skal bruges som 

arbejdslokaler. Der indstilles at der indkøbes 

en bærbar computer til hver. 

Pædagogerne bliver nu talt med som 

arbejdspladser. 

Der vil blive drøftelser på område-MED. 

Der er mandat til at 
arbejde videre. 
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7 Kreds-hjemmesiden 
Status og perspektiver 

CHK 

Hjemmesiden er flyttet og virker ikke på 

grund af skift til en ny klon. 
Vi arbejder på en 
løsning af de tekniske 
problemer, og er i 
tidsnød på grund af 
generalforsamlingen. 
Vi henviser til vores 
facebook-side. 

            

8. kopimaskine 

 

 Vi indstiller at tilbuddet sættes 

til beslutning næste gang. 

   

 
 
Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I  Visitkort   Per sender vistikortet 
til Lisbeth som sørger 
for tryk. 

II  Form og tidsramme 
for kredsens egen 
trivsels og arbejds-
miljøundersøgelse. 

                        LB 

Medlemsbrevet er lavet kort og klart. 

Kredsstyrelsen ser på tilbagemeldingerne, når 

undersøgelsen er færdig. 

Trivslen er indsat i skemaet. 

Lisbeth arbejder videre 
med det udsendte 
skema. Michael og 
Maria arbejder med det 
tekniske. 
Undersøgelsen 
udsendes når alt er på 
plads. 

III         

 

Eventuelt 

   

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

 Køb af kopimaskine  

 Hvordan forholder vi os til tilskudsjob. 
 

 

   

  

 

 

Lyrik til medlemskommunikation 

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


