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Type: Dagsorden

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8.30 - 12

Dato Tirsdag den 3. maj 2016

Formalia

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Niels Anton Andersen/ Peter Ravn

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

Afbud

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser

Sagsbehandler Orientering om afskedigelser og afslutningen på disse. Flere henvendelser om 
stress i forbindelse med fagfordeling.

Formand Tilmeldt konference om pædagogiske spørgsmål. 

FTR-Nord Orientering om debat i lokalaviserne om skolestruktur. 

FTR-Syd Orientering om forflyttelser og ledige stillinger. Det er forløbet fint. 

Kasserer Budgettet er klargjort- sekretæren vil gerne have en ny maskine. Løses i løbet 
af næste uge.

Særlig Fond - Vurdering af behov for ny opvaskemaskine til huset. Der ses på maskinen, og kan den 
ikke renses, indkøbes en ny.

Andre:

Debatpunkter

Emne Debat Indstilling/handling
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1 Opsummering fra de 
to kommunemøder 
med TR/AMR

Syddjurs: Et gennemgående træk er at 
lederne ofte er indkaldt til møder. Der 
indkaldes fremtidigt tirsdag 
formiddag. Bibliotekarerne laves til 
læringsvejledere. Betyder det noget for
lønnen. Jobkabalen ser ud til at gå op.
Norddjurs: Beregningspapir til 
kompensation skal også udsendes til 
TR. Skolestrukturdebat.

2 Opsummering og 
drøftelser om tuning af 
GF
Se bilag

Ved debat er det bedre med en 
vandrende mikrofon. Mere synlighed i
løbet af året bl.a nyhedsbreve. 
Sociale arrangementer foreslået.
Generalforsamlingen skal speedes op.
Vi kan afprøve noget i 2017.
Underholdning/fagligt input?
-> underholdende fagligt indslag?

Der afholdes 
temamøder hvor de 
forskellige pkt'er 
udspecificeres 

3 Funktionsbeskrivelser
– form og fylde ud fra 
oplæg

- Oplæg udleveres 
på mødet

Alle funktionsbeskrivelser  tages 
op til revision i 4. kvartal i ulige år.

Beskrivelserne 
justeret og indstilles 
til beslutning

4 Fordrøftelse til 
temadebat KSØ     LB

Skal bh.kl.ledernes status generelt i 
DLF op og vende? 
-Når de faglige krav er skærpet i 0. kl, 
skal personalet være uddannet til at 
indgå i fagligt ligeværdigt samarbejde 
med lærere. Kunne være et krav at 
bh.kl.ledere i løbet af 5 år er 
(merit)uddannet- bør være 
arbejdsgiveropgave. Således at også 
lønnen følger med; solidarisk 
lønforløb. 

5 

Beslutningspunkter

Emne Overvejelser Indstilling/handling

I 

II 

Eventuelt

Kongres: 13-14. september
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Til Hjemmesiden

a

b

Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder

Temadrøftelse om uddannelse , midlertidigt 
ansatte og organisering

Temadrøftelse vedr. GF Formandsskabet

Endelig godkendelse af 
funktionsbeskrivelser 

Kongres; transport, indkvartering mv.

Godkendelse af dette referat

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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