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Ref af kredsstyrelsesmøde 
 
onsdag d. 10. august 2016 kl. 12.15 – 14.00 på kredskontoret  
 
Dagsorden  
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra 1. juni 
 vi støtter Stafet for livet generelt. Hospitalsklovne støtter vi fortsat 

 
 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. og kommende møder 
  Kort referat fra sommerferievagterne 

Ansættelsesbreve ok. Ekstra ordinært møde i ServiceMed omkring distriktsmed . Ingen   
fælles fodslag eller enighed, formand - næstformand arbejder videre på det.René har været til 
ekstraordinært HovedMED med økonomiudvalget. 

   
4. Skolereform/arbejdstid 

Administrationsgrundlag???? 
Hvad gør vi og hvordan reagerer vi? 
Lars har sendt et brev omkring administrationsgrundlaget. Bent 

sender brev til borgmester som kommentar til nylig 

pressemeddelelse. Det gamle adm grundlag gælder indtil det nye er 

sendt ud. Vi skal skrive vores side af sagen både i nyhedsbrev og 

som pressemeddelelse. Bent har lavet forslag til brev til DLF omkring 

flekstidsdelen i administrationsgrundlaget.  

Kredsformandsmøde torsdag d. 11.8 
Registrering af alle læreres uv.tid kommer i efteråret. Hvordan sikrer DLF sig, 
at tallene viser virkeligheden ?. 

Møder på skolerne med TR og SL. Indhold? 
Forskellige forslag blev givet, Bent har noteret til planlægningsmøde med de 
implicerede parter torsdag. 

Opstart af sag omkring flextid i adm. grundlaget. 
 

5. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
TR-møde 17. august - dagsorden  

-Vigtigt at skelne mellem puljetid og flextid  

 -Ikke personlige beskeder med elever uden aftale med ledelse  

-TR gøre en indsats for at få ikke- medlemmer ind 
-Sociale medier – kontakt mellem lærere-elever. 

http://kreds93.dk/


- Opgaveoversigt + årsopgørelse afleveres til kredsen 

 -Tjek ansatte på skolen, er registrering rigtig ? Erik laver liste.  

-Omkring administrationsgrundlaget  

TR-kursus september - status  
Husk septembermødet TR: input til Morten Oldrup. 

TR kursus : til aften: hvor skal vi spise? Skal vi lave noget? 

Underholdning? Forslag: tur med Helene og spisning. 

Opgaveoversigter og løn? 
- Lønsedler indsamles også 

 
6. Kontorvagt sommerferien 2016 

Ændring af vagtplan (bilag) 
Kontorvagt revideret 
 

7. Eventuelt 
Hospitalsklovne (støtte) 
Aftalt 

 
Venlig hilsen 

Bent Hansen 


