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Type: 
Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 10.00 – 12.00 
Kommunegruppemøder kl. 8.30-9.45 

 

Dato Tirsdag den 23. august 2016 

 

Formalia 

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen 

Referent Niels Anton Andersen 

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 pensionssager og barselsudregninger.  

Formand Funktionsbeskrivelser er efterlyst. Der er indkommet fra 2 skoler. Der bliver 

regionalt møde 14. november i Herning fra 10-15. 

FTR-Nord Der har været HU-møde i går. Arbejdsmiljørapporter er gennemgået. Der 

mangler tid og ressourcer, og der er mere grænseoverskridende adfærd. 

Der er en ubalance på 36 mio. i 2017. Borgmesterens forslag er udsendt med en 

ubalance på 22 mio. Der er høringsperiode fra på fredag. 

Den kvalitative trivselsrapport viser at der er pres på inklusionen. 

Høringsfristen er 13. september, og der er borgermøde 1. september i Ørum. 

Lillian Byrialsen vil komme 23. september fra kl 12.30 til 14. 

FTR-Syd Orientering om kommunegruppemøde i går. Der skal udpeges 3 til område-

MED for skole og dagtilbud. 

Kasserer Været i Vivild for at tjekke frikøb. Der sendes en opkrævning på det manglende 

fra Langhøjskolen.  

Særlig Fond Der er indkøbt nye stole til køkkenet. 

Andre:  

  

 

Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 Budgetter og 
budgetprocessen i 
begge kommuner, 
herunder høringssvar 
til SD 

Der er sparet så kassebeholdningen er på 

180 mio. Der skal derfor ikke reduceres 

mere end med 20-30 mio. Elevtallet 

falder ikke så voldsomt som man før 

havde regnet med. Der er indlagt en 

forventet reduktion i børnetallet på 
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Pindstrup skole og kørsel. 

Der er forslag om at afskaffe tidlig SFO. 

Man vil gerne nedlægge juniorklubberne. 

2 OK’15 projekt fra 
KL/DLF: 
Kommunegruppernes 
udspil til opsummering 
af forløb og effekt 

Drøftelse af de to oplæg fra 

kommunegrupperne.  

Det skal fremgå at Norddjurs har været 

tro mod udmeldingerne fra KL. 

Oplæggene 
sammenskrives af 
Lisbeth og 
fremsendes til 
kommunerne inden 
fredag. 

3 Forberedelser til 
kongressen: Oplæg i 
KSØ-regi fra 
Silkeborg 
Bilag udsendes sammen 
med dagsordenen 

Forslag om længere opsigelsesvarsler 

m.m. udsendt fra Silkeborg. 

Forslaget skal løftes i 

forhandlingsfællesskabet, hvis det skal 

have en chance. Det bør DLF tage 

initiativ til. 

Forslaget drøftes på 
kongresforberedende 
møde. 

4 Arbejdsmiljødag i 
SD 28./10. – 
prioritering ift. TR-
møde. 

Der er indkaldt fra 8-12. Vi skal bruge 

TR-mødet til drøftelse af fremtidig 

organisering.   

Der indkaldes til TR-
møde 12.15 på 
Rønde Skole og frem 
til kl. 14 

5 Tilbagemelding fra 
Nordisk Konference 

Oplæg fra NLS. Danmark blev 

fremhævet som skrækeksempel på 

hvordan det kunne gå. Sverige er i gang 

med at revitalisere skoleområdet. Der vil 

mangle 60.000 lærere i 2020. Der 

mangler for nuværende 10.000 lærere. 

Man ser på reformer der skal sikre mere 

tid til arbejdet, og penge til et lønløft. 

Der er 4 kriterier for tildeling efter 

subjektive kriterier. 

Finland er nu ramt af det samme som i 

andre lande, besparelser, og nye 

læreplaner. Fagforeningen har forhandlet 

en lønnedgang, for at bevare stillinger. 

Der er kun 190 arbejdsdage for lærerne, 

og 187 for eleverne. 

Norge har undgået en storkonflikt. Deres 

aftale ligner vores 08 aftale, med 30 

timers tilstedeværelse. 

Sidste dag drejede sig om arbejdsmiljø 

og svenskerne viste en video om stress. 

 

 

Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I Arbejdsmiljødag i SD 
28./10. – prioritering 
ift. TR-møde. 

 Der indkaldes til TR-
møde 12.15 på 
Rønde Skole, og 
frem til kl. 14. 

II    
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Eventuelt 

 

 

Til Hjemmesiden 

a  

b  

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

  

  

  

  

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


