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Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8.30 - 11 
Kommunegruppemøder kl. 11 - 12 

 

Dato Fredag den 18. november 2016 

 

Formalia 

Dirigent Lisbeth Bøwes 

Referent Peter Ravn 

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, Thomas Raa Olsen, Bodil 

Noer Kondrup,  

Afbud Niels Kristian Bech Jensen, Michael Aagaard Laursen 

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten 

 

Meddelelser 

Sagsbehandler Ude af huset. 

Formand Bruger en del tid sammen med sagsbehandler på nyuddannede medlemmer, der 

er langtidssygemeldte pga. arbejdspres. 

Kontakt med skolelederforeningen SD vedr forslag til læserbrev 

Deltager i borgermøde på Mols /Knebel d 23/11 

Menu til julefrokost er bestilt. 

FTR-Nord Michael er dd til møde i HMU. 

Der arbejdes på dato vedr. morgenkaffemøde med skolechefen  

Møde i følgegruppen 29/11 

Bodil laver plakat med tilmelding til ”Lærer-liv” til ophængning på 

lærerværelser i december 

FTR-Syd Der er møde med forvaltningen d 24. november 

Der er møde i det nye Omr.-MED 24. november 

Lærings- og trivselspolitik er sendt i 5-ugers høring 

Kasserer Der skal ske en lille justering af budgettet pga AFU. 

Thomas melder sig til kursus for erfarne kredskasserere. 

Særlig Fond Iab 

Andre: Thomas deltog i studierådsmøde på VIA i sidste uge. 
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Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 Evaluering af årets 
lokale TRkursus 

Brian Degn Mårtensen var meget 

spændende. I det hele taget et godt 

kursus med en tydelig rød tråd. 

 

2 Sammenfatning og 
videretænkning efter 
TR’s input på GF16-
pålæg – klargøring til 
medlemsmødet den 
22/11 
(Trine deltager i dette 
punkt) 

Hvordan kommer KS ud til 

medlemmerne for at præsentere scenarier 

på FK? På alle skoler eller samles man 

på enkelte skoler? 

Hvad vil evt. kontingentstigning betyde 

ift. medlemsantal? 

Forslag om at Michaels forslag kommer 

lisbeth beder NKBJ om at med på 

medlemsmødet d 22. 

Forslag om KS-møde fredag d 25. inden 

TR-mødet. 

    

Lisbeth beder NK om at 
lave et forslag til scenarie 
5 med Michaels forslag. 
På tisdag tager vi stilling 
til om det skal med til 
medlemsmødet. 
Thomas laver en grafisk 
opstilling vedr 
medlemskontingentets 
udvikling over de seneste 
10 år – også ift 
lønudviklingen. 

3 Dialogmøde med 
Seniorbestyrelsen 
tirsdag eller fredag i 
uge 49 

 Ønske om at det bliver en fredag. Lisbeth forhører Jørn om 
fredag d 16/12 er en 
mulighed.  

4 Opsamling på det 
regionale møde i 
Herning 

En oplevelse af, at det var for 

uforpligtende. 

Flere eksempler på god inspiration fra 

kommuner med aftaler og fælles 

forståelse og givtigt samarbejde. 

Tid er en styringsmekanisme flere steder. 

 

5 Lærerkalendere 
2017/2018? 

Tilbud om at kreds 134 kan være med i 

kalenderordningen. 
 

 

Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I Oplæg til 
medlemsmødet 
konfirmation 

 Udsættes til tirsdag 

II Lærerkalendere 
næste skoleår 

Erfaringen viser, at der er bud efter ca. 

det samme antal hvert år 
Vi køber 400 og 
fordeler  

   

 

Eventuelt 

 

 

Til Hjemmesiden 

a  

b  
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Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

Møde med skolebestyrelserne?  

Hvorfor er Djursland en sort plet på OK-
aftale-kortet? Hvad gør vi? 
Hvordan skal inputs fra det regionale møde 
i Herning præge vores arbejde i kredsen? 

 

Julefrokost – det praktiske og det 
underholdningsmæssige 

 

  

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


