
Side 1 af 3 
2016-10-24 Referat af KS-møde 

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

 Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8.30 – 11.30 
Kommunegruppemøder kl. 11.30 – 12: TRmødet den 28/10 

 

Dato Tirsdag den 25. oktober 2016 

 

Formalia 

Dirigent Lisbeth Bøwes 

Referent Niels Anton Andersen 

Deltagere Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen, 

Afbud Niels Kristian Bech Jensen, Charlotte Høje Kristensen og Bodil Noer Kondrup                       

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten 

 

Meddelelser 

Sagsbehandler Orientering om 2 afskedssager i prøvetiden, og en afskedssag på grund af 

sygdom. 

Der er lavet en indstilling til førtidspension for et medlem efter den gamle 

ordning. 

Der har været 4 henvendelser i efterårsferien. 

Der er kommet et oplæg til udfasning af specialklassetillæg på Ådalsskolen. 

Der er varslet en forflyttelse. 

Der har været møde med et medlem vedrørende en verserende klagesag. 

Formand Henvendelser fra TR om forskellige situationer. Samtale om tilbagevenden fra 

sygefravær. Henvendelse fra skolechef i Norddjurs om møde om impact 

coaches. Deltog i KSØ-møde i går. Skoleidealet blev drøftet. Det skal udbredes 

via lokale kurser. Frank Larsen og Dorte Fisker deltager i arbejdsgruppen. 

Principprogrammet skal sammenknyttes med skoleidealet. Der følges op på 

åbningen fra socialdemokratiet om vejen væk fra New public management. 

Drøftelse af OK 18, og hvordan vi skal normaliseres. 

Deltog i møde om lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune. 

FTR-Nord Områdeudvalget har drøftet budgettet. Besparelserne på specialområdet er taget 

på centrale konti. I 2018 skal der spares 2,1 mio. på normalområdet. 

FTR-Syd Der har været uenighed om afregning af tid til HU.  Det burde nu være klaret. 

Der er møde i det nye område-MED på torsdag.  

Kasserer intet 

Særlig Fond  

Andre:  
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Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 GFpålæg – 
drøftelse fra sidste 
møde genoptages 
med de aftalte nye 
input som baggrund 
Bilag rundsendes 
inden mødet. 
NA og TL deltager i 
drøftelserne. 

Der er ikke lavet udregninger på de tre 

modeller til tirsdagens møde. 

Vi ønsker at holde serviceniveauet med 

arrangementer for TR/AMR. 

Vi vil gerne have en pris på hvert enkelt 

kredsstyrelsesmedlem. 

Lønudgifter og frikøb er knap 2,97 mio. 

Der bør laves en fremskrivning 5 og 10 

år frem på et uændret serviceniveau. 

Der er en formandsudgift på 650.000 kr. 

Det nuværende scenarie skal indsættes 

frem til 2018 og 2023. 

Vi skal have lavet et scenarie, som kan 

forklares.  

Kan der skrues på kontingentet. 

Vi skal se på vores vision/mission. 

Vi skal have et scenarie med 5 

kredsstyrelsesmedlemmer.  

Der er nu 768 medlemmer i fraktion 1, 

og 34 medlemmer i fraktion 2. 

 

 

Vi mødes på fredag 
kl 8-9.30for at 
færdiggøre punktet. 
 
Vi indsender  2 eller 
3 scenarier til på 
tirsdag, som der kan 
regnes på. Det kan 
være enten prosa 
eller tal. 

2 Julen 2016 – 
praktisk planlægning 

Skal der være 3-5 gaver at vælge? 

 
Vi vil lave noget 
underholdning/konku
rrence. 
Der bestilles fra 
slagteren eller Apetit 
for 150 kr. Lisbeth 
sørger for det.  

3 Det lokale TRkursus 
– kredsens modul. 
Fordeling af opgaver 
- Andet praktisk, 
herunder kørsel 

Oplæg til det regionale møde om 

evaluering af arbejdstid.  

GF-pålæg med de tre scenarier 

 

Lisbeth laver 
køreseddel og 
vender det med 
Thomas. Der er 
afbud fra Thomas. 
Ankomst er 18.30 til 
19. 

4 TR-møde  Fælles møde på ½ time først og 

kommunevise møder til sidst, hvor 

strategien fra mødet med Anders Bondo 

drøftes.  

 

5    
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Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I julegaver  Lisbeth 
sammensætter nogle 
gaver, der kan 
vælges mellem. 

   

   

 

Eventuelt 

 

 

Til Hjemmesiden 

a  

b  

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

  

  

  

  

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


