
Side 1 af 3 
2016-08-30 Referat af KS-møde 

Djurs Lærerforening · Ebdrupvej 11 · 8560 Kolind · www.kreds134.dk ·  8632 5766 · @ 134@dlf.org 

 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 8.30 – 10.30 
Kommunegruppemøder kl. 10.45 - 12 

 

Dato Tirsdag den 30. 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 afsluttet sag om betaling af undervisningstillæg til et medlem. 

Der udbetales ca. 61000 kr. til medlemmet. Møde med medlem der har været ud 

for klager. 

Orientering om kommende forslag til udfasning af specialklasser på 

Ådalsskolen. 

Formand Tilbagemeldingen på desk study mangler endnu et svar fra Syddjurs Kommune. 

Der er aftalt møde med Norddjurs, og der arbejdes på en dato for Syddjurs. 

Der har været møde i KSØ-pæd. Udvalget. Her var der en god debat om 

målstyringsværktøjer. Børnehaveklasseledernes situation blev drøftet. 

Invitation til kontaktudvalgsmøde i Norddjurs. 

FTR-Nord Der er borgermøde om budget på torsdag. Der har været områdemøde om 

budget 2017. Der har været talt om sunde arbejdspladser. Der er område-Med 

på torsdag, hvor der skal tales skolebudgetanalyse. 

 

FTR-Syd Der er forslag om at spare på klubområdet fra sidste års budget. Det foreslåes 

fra vores side at trække besparelsen tilbage. 

Det indstilles at Niels Kristian, Peter og Malene går ind i områdeudvalget. 

I går var der budgetkonsultation som blev afholdt her. Der er et plus på 150 til 

180 mio. Der skal måske findes besparelser på 20- 25 mio på driften. 

Der er forslag om opnormering i børnehaverne. 

Man regner med færre børn i specialtilbuddene, og færre ansatte. 

Der laves et høringssvar i dag. 

Vi holder fast i 28.9 som vores mødedag og normale tidspunkt, da 

arbejdsmiljødagen nu er flyttet. 

Kasserer Aftalen med frikøb på Langhøjskolen er der endnu ikke enighed om. 

Konsulentens løn er reguleret i forhold til senioraftalen med en ugentlig fridag. 

Særlig Fond  

Type: 
Referat 
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Andre: Der efterlyses ekstra nøgler til kontoret. 

  

 

Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 Tilbagemelding fra 
tovholdermødet for 
arbejdsmiljøansvar-
lige. 

Der er interviewet en 

arbejdsmiljøansvarlig fra hvert 

forpligtende kredssamarbejde. 

Lærernes omdømme blev et tema.  

Der er givet 68 påbud fra arbejdstilsynet 

ved besøg på 132 skoler i 2015. 

Der ses nu på det psykiske arbejdsmiljø 

på udvalgte skoler. 

Læringsplatformene bør opfattes som et 

værktøj på linje med kridt og tavle, ikke 

et styringsredskab. Der er mange 

børnesygdomme i systemet. 

Lærerne er meget pressede af at skulle 

bruge systemet, da det er tidkrævende. 

Vi bør drøfte platformene 
med kommunerne. 

2 ’Lærerliv’ – 
drøftelserne 
fortsættes – input 
v/Bodil. 

Drøftet og givet input. Der arbejdes videre med 
forslaget til et møde med 
lærere og politikere. 

3 Opsummering fra 
TR-mødet 26/8 

Syddjurs: en god snak om budgettet. Der 

skal laves et personligt brev til 

specialklasselærerne. Vi vil gerne have 

navnene ind. Selvom skolelederen ikke 

kommer til Herningmødet, skal TR 

komme.  

Norddjurs: En god drøftelse af 

konklusionen på desk study. TR/AMR 

arbejdet kører fint. 

Der er ansat en del uuddannede. 

Der er opfordring til at lave ensartet 

tidsforbrug til impact coaches. 

Det var for tungt et arbejde at svare på 

foreningens spørgeskema. Focus på 

arbejdstid. 

 

4 Kongres 2016 – 
dagsordenens temaer 
Vi afventer stadig 
baggrundsbilag, men 
forventer de snart kommer 

Temapunkterne er: 

 Hvad skal vi med skolen? 

 Medlemmernes arbejdsliv 

 Et demokratisk solidarisk 

velfærdssamfund 

Se overordnede mål og delmål i det udsendte 

kongresmateriale. 

Udsættes til tirsdag. 
 

5 Kørselsplan for 
kongresdagene 
udformes fælles 

 Der tilmeldes 4 til 
kongresforberedende 
møde. 
Der køres 16.15 fra 
kredskontoret til 
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kongressen. Charlotte 
Niels Kristian og Lisbeth 
samles op i Rønde. 

6    

7    

 

Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I    

II    

   

 

Eventuelt 

 

 

Til Hjemmesiden 

a  

b  

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

  

  

  

  

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


