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Du indkaldes hermed til kredsstyrelsesmøde 
 
onsdag d. 9. august 2017 kl. 12.00 – 14.00 på kredskontoret  
 
 
Dagsorden  
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
Herunder korte referater fra kredsopgaver i sommerferien 
Personsager. 
Arbejdsmiljøsag på Kløvermarken.  
Manglende skema/opgaveoversigt i specialklasseafdeling på 
Lagoniskolen. 
Møde med Socialdemokratiet 17/8 kl. 19-20. METALs lokaler på 
A.D. Jørgensensvej. Vi deltager så mange som muligt.  
 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra 21. juni  
Udsat. 
 
 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. og kommende møder 
Møde rehab 22. juni   BH Flexjob bevilget. 
Møde Danske Bank 23. juni   EGB og BH. Vi fik luget ud i nogle 
gebyrer. Etisk kodeks drøftet 
 

 Møde om magtanvendelse Nustrup Sommersted 7. aug.                                           
Konstruktivt og godt møde 
RO er indkaldt til nyt møde om magtanvendelse den 18. august.  
 
BK Nyt møde om rullende skolestart 15. aug.  
 
ServiceMED 17. august.  

 
4. Skolereform-arbejdstid 

Møde Bent-Ole 26. juni  
 
Drøftelse af afholdte kurser omkring Min Uddannelse    
Udmærket oplæg, men systemet har været nede  uge 32 

http://kreds93.dk/


Der er problemer hvis ikke ledelsen har været med. Det er 
åbenbart kommet bag på Min Uddannelse at der er mange der 
bruger det i uge 32. 
Tidsspørgsmålet er uklart fordi forventningerne er det. 
 
Opgaveoversigterne er fejlbehæftede 
 
Der er mange steder en tendens til at ansætte pædagoger og 
andet godtfolk til lærerarbejde 
 
 
Fortsat drøftelse af muligheder for fællesforståelser omkring 
flekstid. Evt. reaktioner drøftes 
 

5. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
TR-møde d. 16. august 
Dagsorden sendes ud i morgen 

 TR-kursus 

 Dialogværktøj 

 Meddelelser 

  
 
TR-kursus 6.-8. september. Status 
Overvej spørgsmål til UV-ministeren. 
 
 

6. Kongres 2017 
Praktiske oplysninger 
Afgang fra Kolding tirsdag morgen LP og BK kører. AH kører fra 
Vojens. Alt er bestilt og vi er meldt til kongresfest onsdag.  
 
Evt. resolutioner eller vedtagelser 
 

7. Eventuelt Intet 
 

Venlig hilsen 
Bent Hansen 


