
Referat af kredsmøde, onsdag d. 8.11.17 
 
Pkt 1: 
Fraktion 4: om de automatisk som nye kan komme på en pensionistmailliste ? 
 
Bent tjekker op på om alle kommende pensionister er på fraktion 4 mailliste. 
Kan man beholde DLF.ORG, når man stopper på kredsen? 
 
Måske kan vi få Hans Jørgen til selv at holde øje med det ? 
 
Pkt 2:  
Referat godkendt. Til GF: Bent får tilbud fra UC syd . 
 
Pkt 3:  
Magtanvendelse: møde om skole møderne indtil nu. Kvalificere kommende møder, aspekt omkring 
elevvold også med ind over. PP fra DLF også brugbar. 
Ledere ønsker fokus på både det juridiske og det pædagogiske. Udgangspunkt i få sager. 
 
Møde med Bent Ole:DLF folder omkring, hvem der kan undervise i folkeskolen. Bent Ole er OBS 
på det. 
Bent Ole lover at indkalde til møde omkring personalejustering i forhold til næste skoleår. 
Nyhedsbrev for Pædagogik og Læring. 
Time- dagpengeregler undersøges. Hvad gælder i Haderslev? 
 
FKS: 
Kreds 91: paneldebat med politikere med tilmelding. 
 Stigning i sygefravær. 
Åbenrå: TR døgn i næste uge. Voldsanmeldelse. 
Velfærdsmøde: fælles annonce med andre org. 
Kolding: Valgmøde. Læringsportaler drøftet. 
Tønder : 25.10: happening før byrådsmøde. Folkemøde afholdt. Aftale om lejrskole. 
Schleswig: Alle lærere er indkaldt til møde omkring økonomi, det ser skidt ud, så lærerne skal 
måske undervise mere. 
 
Møde med Hovedstyrelsen: Jeanette formand for pædagogiskudvalg 
 
Forslag : arrengement med Peter Kofoed, blogger 
 
Referat fra børn og familie: 
skal vi udtale os til international linje ?principielt.Skal vi lave et høringssvar ? Vi er ikke 
høringsberettigede. Drøftes næste gang. 
Styrelsesvedtægt kommer i høring.Administrativ ændring i et af bilagene i forhold til 
tildelingsmodellen….. 
Det bør vi drøfte. 
Kommende ServiceMED: tilbagemeldinger omkring administrationsgrundlaget er kommet og vold 
på skolerne. 
Sygefravær er faldet. 
 
Pkt 4: 
 
Praktikaftale er lavet , fordi kommunen ville vælge vederlagsmodellen, dvs hvor det bare er skrevet 
ind i arbejdstiden, og man ikke får efter honoreringsmodellen. 



 

Pkt 5: 
DLF platform : kredsene synes umiddelbart , det er mere overskueligt. 
Herfra dog bekymring , ikke ordentlige brugervejledninger. 
Platform kun til kredsenes interne brug. Hvad sker der så med Hjemmesiden, bliver den for statisk, 
hvis referater og alt andet stort set ligger på platformen ? 
Vi starter op 1.4.18 
 
Pkt 6: 
GF 18 
Liste over deadlines gennemgået. 
Bent sender opfordring ud til medlemmer om at stille op til valg til kredsstyrelsen. 
Ny dirigent kunne være fint.Bent undersøger. 
Mødesal er booket, mangler aftale med booket UC syd kantine. 
Fredagsbar? Oprydning ? 
Forslag til vedtægtsændring: ikke mere skriftlig beretning 
 
16.30 GF starter, spisningen kl 19.00 
 
Pkt 6: 
14-15.30  TR møde den 15.11. 
Plakat om valgmøde sendes ud til TR. 
 
Aftal på mødet spørgsmål til politikere. Godt at fortælle ud en case. 
 
Pkt 7: 
 
Gennemgang af regnskabet indtil nu. 
 
Pkt 8 : evt. 
 
Vi er tilmeldt som reelle ejere af kredsen. 
 

 

 

 

 

For referat: Birgitte 

 

 

 

 

 

 


