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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8 - 11

Dato Tirsdag den 26. april 2016

Formalia
Dirigent Lisbeth Bøwes

Referent Peter Ravn/Niels Anton Andersen

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, 
Thomas Raa Olsen, Bodil Noer Kondrup 

Afbud Niels Kristian Bech Jensen

Godkendelse af dagsorden
Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser
Sagsbehandler

Formand Arbejder på at arrangere møde m TR, leder på Djurslandsskolen vedr lejrskoler
Forespørgsel på kalendere.
Forespørgsel til Finn Mikkelsen/ND/ - ikke svar endnu.
Deltager i FK på Ebeltoft Skole dd.
ND: en del ansættelser af ikke-anordningsmæssigt uddannede lærere!
Herunder en drøftelse af det betimelige i, at skoler ansætter ikke-uddannet 
personale.

FTR-Nord OmrMED i torsdags 21/4. Primært indhold skolestruktur. Enighed om ikke at 
skrive høringssvar endnu pga at processen ikke ret langt endnu. 
Borgermøder aktuelt om skolestrukturen

FTR-Syd OmrMED i tirsdags19/4: 
Tildelingsmodellen blev gennemgået og konsekvenserne drøftet- samlet set 
bliver der 2,5 stillinger færre til næste skoleår.
 Der er sat frivillig runde i gang ift at søge ledige stillinger på de skoler, der har 
ledige stillinger. Løber frem til 26/4 (dd). Vi afventer resultatet efter 
skoleledermødet idag.
Iflg Per L: lederlønninger presser ikke skolernes økonomi.

Kasserer Har en aftale med Johannes på fredag. 
Det er lykkes at indbetale pension for Ole

Særlig Fond Lisbeth har aftalt div. reparationer og udskiftninger med Ole

Andre: Thomas undersøger pap/papir-ordning

Debatpunkter
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Emne Debat Indstilling/handling
1 Finpudsning af 
funktionsbeskrivelser
(samme fremgangsmåde 
som skitseret til sidste 
møde)

Lisbeth renskriver og 
udsender til næste møde.

2 Finpudsning af 
kalenderen: temadage,
medlemsarrangement, 
andet..

Medlemsarrangement drøftet. Vi 
kunne inddrage forslag fra TR.
Forslag om at følge op på initiativ 
omkring en fest.
Et arrangement hvor man kunne 
debattere med formanden, evt. i 
november, f.eks uge 40,44, 45,46 eller
47.
KSØ kursus i uge 16 og uge 17 næste 
år. 

Hvordan får vi flere til 
generalforsamling drøftes 
med TR på fredag.

3 Indspark og praktisk 
til kredsseminaret 21.-
22. juni

Kredsens politikker skal revideres.
Generalforsamlingsbeslutninger.
Opfølgning på 
Kredsudviklingskursus.
Der laves en indledende arbejdsfase i 
maj måned.
Peter undersøger indkvarteringen.

Der sluttes senest kl. 13 
onsdag.

4 Tilbagemelding på 
research på rammerne
for holddannelse, 
modtageklasser og 
afskaffelse af 
specialklasser samt 
inspiration til 
spørgsmål omkring 
emnet (også forberedelse
til TR/AMR-mødet)

 Drøftet Der orienteres på TR-
mødet med henvisninger til
lov og folkeskolelov.

5. kredsudsedelse Der henvises til værktøjet, som kan 
bruges af den enkelte lærer.

Beslutningspunkter
Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling

I 

II 

Eventuelt
Hvordan kan vi støtte AMR noget mere?
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Til Hjemmesiden
a
b

Punkter til kommende møde
Punkt Tovholder

Godkendelse af dette referat
De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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