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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8 - 11
Kl.11 – 12 udvalgsmøder

Dato Tirsdag den 1. marts 2016

Formalia

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Niels Anton Andersen

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen,
Niels Kristian Bech Jensen, Jytte Schmidt

Afbud Lisbeth Bøwes

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser

Sagsbehandler Overflytning af medlem der skal afskediges er først sket i fredags, trods 
ansættelse i august 2014.

Formand

FTR-Nord Der kan gives dispensation for den lange skoledag, ved ansøgning. 
Der kommer møde om budgettet.
Der er område-Med på torsdag, hvor trivselsundersøgelsen kommer på.

FTR-Syd Der er udsendt oplæg om LMG. Leder Medarbejder Grundlag. Alle ledere er i 
dag på implementeringskursus om dette oplæg.
Møde i FI-udvalg i går om justering af tildelingsmodellen. 

Kasserer Lønnen er desværre indbetalt for sent. Det gøres manuelt og er klaret.

Særlig Fond

Andre: Kursusplanen er udkommet. Innovationskikkerten for øjet ser interessant ud. 
Der orienteres om det på TR-mødet.
Jytte holder en feriefridag på tirsdag.
Vi har endnu ikke hørt fra lærere, der skal lave turboforløb for 9. klasse.

Debatpunkter

Emne Tid Debat Indstilling/handling

1 Opsamling på 
temadagen for TR, 
AMR og ledere

Det var meget brugbart. 
Konceptet var godt, så trioen kan arbejde
videre derhjemme.
Det må gerne være tydeligere, hvad vi vil
med arrangementet.
Det skal holdes som et arrangement for 
de to interesseorganisationer.

Vi bør evaluere 
sammen med 
lederforeningen.
Niels Kristian taler 
med Lisbeth om at 
kontakte 
lederforeningen.
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2 GF – 
- sidste hånd på 

den skriftlige 
beretning

- stemmesedler og
talesedler

- udtalelse i udkast
- Info til nyvalgte 

(frikøb,
- mødedage/kalen

derudkast, 
Program og 
tilmelding til 
KSØ-kurset i 
april…)

 Beretning fra Syddjurs lægges i 
dropbox. Charlotte har så det hele. 
Godkendelse skal ske senest på tirsdag.
Stemmesedler og talesedler er lavet. 
Kan vi afvikle det mere smidigt, så der 
bliver mere debat, f.eks. lade mikrofonen
gå rundt, og undlade talesedler. 
Udtalelse om opgaveoversigter er lagt i 
dropbox.  Det skal adresseres til 
forvaltningerne. Det er for knudret 
skrevet. Der skal signaleres hvem den 
sendes til efter generalforsamlingen.  
Udtalelsen skal sendes til kommunerne, 
borgmester, og udvalgsformand med 
kopi til lederforeningen.
Drøftelse af modeller for frikøb. Det 
kendte fravær nævnes som eksempler. 
Er der nye medlemmer til 
kredsstyrelsen? Det skal præciseres, at 
det koster noget tid, at deltage.
Der kunne holdes konstituerende møde 
fredag 18.3 efter 12.30, ellers efter aftale 
med de valgte.
Der skal laves et skriftligt oplæg af 
kandidaterne som lægges på 
hjemmesiden senest på fredag. 
Peter laver et oplæg til udtalelse om 
flygtningebørn.

Charlotte samler det 
og lægger det i 
dropbox.
På fredag debatteres
beretningen fra 8 til 
9.
Det skal aftales med 
dirigenten om vi kan 
bruge vandrende 
mikrofon. Det aftales 
med dirigenten 
hvornår antallet er så
stort, at man går over
til talesedler. Jytte 
går rundt med 
mikrofonen.
Niels Kristian 
omformulerer 
udkastet.

3 .Forberedelse af TR-
mødet fredag

Forplejning er aftalt.

4 

5 

Beslutningspunkter

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling

I Beretning

II 

Eventuelt
Sygefraværsstatistik i Norddjurs kan stadig ikke laves.

Til Hjemmesiden
a
b

Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder
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Godkendelse af dette referat

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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