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Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8.30 - 11 
 

 

Dato Tirsdag den 13. december 2016 

 

Formalia 

Dirigent Niels Kristian B. Jensen 

Referent Niels Anton Andersen/Peter Ravn 

Deltagere Charlotte Høje Kristensen*, Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, 

Thomas Raa Olsen, Bodil Noer Kondrup, Niels Kristian Bech Jensen  

Afbud *Kommer efter Luciaarrangement 

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten 

 

Meddelelser  

Sagsbehandler Orientering om arbejdsskader, udregning af Canada-tur udsendt til TR, Sag om 

manglende pensionsregistrering. Orientering om lønkursus. Der varsles 

afskedigelser i Norddjurs. 

Formand Orientering om interview om det gode lærerliv 4. januar. 

Henvendelse om Canadatur fra skolechefen. Lisbeth har svaret på den. 

Møde i KSØ i går. Der var orientering om hvad man arbejder med i forhold til 

overenskomsten. Der bliver lavet en ekstra indsats omkring rekruttering på 

læreruddannelsen. Der er lavet aftale om, at Folkeskolen skal bringe 

forskningsresultater som indstik. Der er focus på BH.kl. ledernes lønudvikling. 

1/3 af de der starter et kompetenceudviklingsforløb gennemfører ikke. 

FTR-Nord Der har været følgegruppemøde efter mødet i Herning. Møde i dag om synlig 

læring.  

HMU: Michael har været til møde 

Boost: der bliver to runder næste år 

Område-MED tilbudt møde med BU-udvalget 

FTR-Syd HU: Personalepolitikker fremlagt.  

Koncept for de nye LUS, MUS, GRUS, trivsels- og lederevaluering fremlagt. 

Møde i formandsskabet i område-Med i går blev udsat. 

Kasserer Iab 

Særlig Fond Iab 

Andre: KSØ: et generelt ønske om flere kurser til seniorer 

 Der er indgået lønaftale for UU (pr. 1. april 2016) i ND. 
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Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 GFpålæg ’16 –
Drøftelse af 
tendenser/perspektiver/ 
muligheder med henblik 
på opstilling af de 
scenarier, som skal 
præsenteres ved GF ’17 
Bilag i + II vedhæftet 
udsendelsen 

Politisk volumen, sparring, antal 

repræsentanter,   
På fredag: 
- Hvordan løser vi den 

politiske del bedst muligt i de 

forskellige scenarier?  

-Køreplan for 
januar/februar bl.a. faglig 
klubmøder. 

2 Kredsstyrelsens 
organisering af arbejdet i 
andet halvår, jan-juni 
2017 

Grundet praktiske omstændigheder er 

vi nødsaget til at omlægge KS-

arbejdet.  

KS-møder flyttes til fredage 
Efter nytår deltager Bodil 
med 20 % i KS.   

   

3 Forberedelse til mødet 
med Seniorklubben den 
16. december 

Vi ønsker en drøftelse med 

seniorklubben om fremtiden for 

klubben. Gensidig udveksling af ideer 

 

 

 

 
4. Deleøkonomi 

 

Man risikerer muligvis at miste sin 

dagpengeret, hvis man har indtægter 

fra deleøkonomi. 

Nødvendigt at undersøge nærmere og 

evt. informere TR/medlemmer 

 
Niels Kristian retter 
henvendelse til Gordon for 
at høre nærmere om 
praksis og evt. politisk 
behandling i HS. 

   

   

 

Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I Evt. beslutninger 
relateret til D2 

 KS-møder flyttes til fredag. 
Tirsdage bruges til 
udvalgsmøder.  
Omkonstituering i Område-
MED; Thomas indtræder i 
stedet for Bodil. 
Michael indtræder som 
kommunerepræsentant. 
Omkonstitueringen 
overvejes igen pr 1. august 
2017. 

II    

   

 

Eventuelt 
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Til Hjemmesiden 

a  

b  

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

  

  

  

  

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


