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Referat af kredsstyrelsesmøde 
 
onsdag d. 16. marts 2016 kl. 12.15 – 14.00 på kredskontoret 
 
Dagsorden  
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra 9. marts 
Godkendt 
 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. og kommende møder 
  FKS 14.3. LP og BH 
     Sønderborg: Anette v. Burren ny formand 
                    Vil have tysk fra bhkl, finansieres ved at fjerne USU 
                  Forflyttelse lavet udelukkende af forvaltning 
                     Flere nye TRér 
                  Læringsplatform KMD 
 Åbenrå: Formand Torben H. 
Tønder: Formand Ulrik. Forvaltning har været til møde med TR på skoler omkring adm. 
grundlag. Kreds og forvaltning skal mødes. 
Kolding: Formand Anders, ny kasserer valgt. Runde med skolechef om OK-15. Forvaltning 
vil ændre TR-aftale. Overflytninger i sigte. Læringsplatform MeeBook. 
DLF Ulrik: Hovedstyrelsen er i gang med at konstituere sig, arbejdet ikke kommet helt op 
at køre endnu. 
Haderslev: Møde på forvaltning omkring TR-tid (Johanne-Torben S). Lærernes aftale skal 
op på niveau med de øvrige faggrupper i kommunen. Kredsens ønske om grundtal og 
timetal pr hoved positivt modtaget. TR-tid kan deles mellem nedsættelse af uv. og anden 
tid. Hvis man hives ud af uv, skal man læse det senere.Næste møde efter påske. 
Efter påske: Øko.udv har indkaldt forhandlingsgruppen fra kreds til møde. Det efterfølges 
senere også af et møde med også de andre organisationer fælles. 
6/4 møde omkring vikarsituationen. 
I mandags møde omkring omplacering på Sønder Otting, Buegade. Kredsformand vil 
drøfte proceduren med forvaltning. 
    

4. Skolereform/arbejdstid 
Møde om evaluering af OK-15. Strategi? Fortsat fra 9.3. 
Udsat 
Møde om administrationsgrundlaget. Hvad gør vi? 
Øko.udv. har haft møde omkring det, referat skal tjekkes. 

http://kreds93.dk/


Vi skal gå efter:  
-max uvtimetal 
-Hjemmearbejde: udelukkende individuel forberedelse, ikke 
samme tid til alle, skal registreres. Ulempetillæg kunne gives 
forlods af kommunen. 
- Vi har for meget uv. svært at få det til at gå op. 
- vi skal skelne skarpt mellem flex og hjemmearbejde. 
 

5. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
              Udsat 

 
6. Arbejdsområder 1.4.2016 til 31.3.2017 

Bilag vedlagt 
udsat 
 

7. Medlemsarrangement december 2016 
Drøftelse af økonomi 

200 billetter til DR´s julekoncert 2016, 10. december er reserveret. Det vil kræve 4 busser. 
Forslag til pris: medlemmer: 150 kr, ledsagere: 500 kr. (ledsager er en voksen !) 
Tilmelding efter påske til kreds pr mail, lukkes ved antal på 220, de sidste 20 kommer på 
venteliste. Betaling fra de tilmeldte senest 1 uge efter. 

 
8. Eventuelt 

Intet                    For referat: Birgitte 
 
 

Venlig hilsen 
Bent Hansen 
 


