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onsdag d. 3. december 2014 kl. 08.00 – 09.45 på kredskontoret 
 
Referat 
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
BH orienterede om LP fravær 

 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra mødet 19. november 2014 
Referat godkendt 
 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. 
Praktikaftale 21.11.   BH 
Ny aftale indgået, samme som 2013/2014 
Distrikt Nord+SYD 25.11.   RO og BH 
PPR organisering drøftet, samt oplæg i forhold til ny medstruktur.  
Der ønskes et skolemed 
FTF Middelfart 25.11.   BH 
BH orienterede 
Coaching 26.11.   BH 
Et godt forløb, drøftelse af DLFs indsatsområder, 
arbejdsbyrde/fordeling. Aftalt at indkalde til et møde med Anders 
Bondo 
Kalendermøde 27.11.   BH 
Der arbejdes videre med sagen. Lærerstandens Brandforsikring 
vil ikke udgive, men der er andre muligheder. Ser ud til at blive 
økonomisk ok 
UC-Syd 27.11.   BH 
Bekymring omkring optag på læreruddannelsen 
Formøde Service-MED 1.12.   BH 
Drøftelse omkring PPR og organisering af MED 
 
HOVEDMED. Der var afbud var LP og BH. Se referat 
 

4. Trivselsundersøgelse 
  Status og strategi 
  Gode svarprocenter. BH laver pressemeddelse.  
   Desværre bekræfter undersøgelsen vores bekymringer 

5. Skolereform/arbejdstid 
Forhandlingsmøde d. 24.11.  RO og BH 
Referat fra sidste møde lidt upræcist. Tages op næste møde. 

http://kreds93.dk/


Derfor ikke sendt til TR endnu 
Drøftelse af situationen efter 1. januar 2015, hvor der er ekstra 
millioner til folkeskolen. 
Der bør ske drøftelser i LokalMED omkring udmøntning. Det er 
meldt ud, at det skal ske via tildelingsmodellen. Hvis der skal 
laves aftaler om undervisningstillæg ved nedgang i 
undervisningstimer, er det Kredsen der skal indover, samt at det 
skal undersøges med DLF, hvad der er muligt. 
 

6. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
Drøftelse af sidste møde 
BH laver dagsorden til næste  møde.  
 
 

7. Grønspætteside 
Under dette faste punkt fremlægges evt. lokale tiltag som ønskes 
tilføjet grønspættebogen 
AnnePia har sammenskrevet en række emner. Det skrives ind i 
grønspættebogen. Aftalt at vi løbende kommentere på den. 
 

8. TR og MED 
Drøftelse af kredsudsendelse 105 (2 bilag) 
Tages op på TR-mødet i Januar 
 

9. Eventuelt 
RO forventer at hjemmesiden er klar til weekend. Næsten alt fra den gamle er ført 
over. Mangler lidt ajourføringer her, fx vedtægter, arbejdsområder.  

 
 

   RO 


