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Referat kredsstyrelsesmøde 
 

onsdag d. 31. august 2016 kl. 12.15 – 14.00 på kredskontoret  
 

Dagsorden  
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
- Orientering om mailudveksling med lokale politikere om administrationsgrundlag, Bent har, jvf. DLF’s 

jurister, orienteret om, at lærerne alene er en del af administrationsgrundlaget, på de punkter hvor 
det ikke afviger fra lov 409 

 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra 24. august  

- Godkendt 

 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. og kommende møder 
  AMR-reg.møde Vejen 30.8.   AH og BH 

- Ny strategi på arbejdsmiljøarbejdet i DLF fremlagt og kommenteret. Ud fra indkomne kommentarer 
finpudses udvalgets arbejdet 

  Triveselsundersøgelse 30.8.   BH og flere 
- Problematisk at vi ikke kan sammenligne med forrige undersøgelser. 
- Problematisk at der ikke spørges meget ind til opgavers omfang kontra ressourcer 

                         Fællesforum 
- Modstand mod den nedsatte kørselsgodgørelse - måske vil man holde op med, selv at lægge bil til. 
- Sundhed og sygefravær 
- Orientering om arbejdsmiljø. Vold stigende indenfor Børn og familie. Der er endnu ikke revideret i 

voldspolitikken 

                         Pædagogisk udvalg 
- Pædagogiske vejledere, læringsportaler, vikardækning, rullende skolestart, læringsledelse og 

undervisningsdesign drøftet 
- Aabenrå er igang med projekt “Den gode skole” i samarbejde med folkekirke og forvaltning 
- Marianne er, sammen med Helle fra Åbenrå, valgt til tovholder i udvalget 

                         AMFO SYD 
- Voldspolitikker og anmeldelse af vold drøftet 

                         Kommende evaluering af Haderslev-reformen 
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- Problem at øverste chef ikke er pædagogisk uddannet. 
- Tænkningen bag, giver kun/udelukkende mulighed for konsulentbistand, MEN det ikke det der 

primært er brug for, men ressourcer. 
- Samarbejdet med andre faggrupper er ikke fungerende 
- “Eksklusionsbøde” får skoler til at beholde børn i mistrivsel for længe, fremfor at visitere til 

specialtilbud 

 

 

 

4. Skolereform/arbejdstid 
Stormøde (Organizer. Forklaring senere)  

- Tiltag i forhold til at få vore kolleger til at fortælle den virkelige historie 

Opgaveoversigter – status og drøftelse af opgørelsesmetode 
- Svar fra foreningen: Man må ikke på forhånd “skønne” eller “vurdere” fravær og dermed blnake 

læreren for undervsning i perioder 
- Svar fra foreningen ang. flekstid/ puljetid : En skoleleder må ikke tilbyde alle/ fælles en individuel 

aftale 
- Der figurerer, på mange opgaveoversigter, puljer - hvilket ikke er i overensstemmelse med lov 409 

 
- Bent orienterede om den reelle undervisningsprocent, og hvad der retteligt bør tages højde for i 

udregningen af denne. Bent tager udregningerne/ regnearket med til dialogmøderne på skolerne 

 

5. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
TR-kursus september - status  

- Birgitte og Bent laver programmet færdig torsdag og sender det ud til TR’ere 

 

6. KS-møder efterår 2016 
Bilag vedlagt 
 

7. Kongres 2016 
- René, Lars og Bent tager afsted 
- Skoleideal på programmet. Oplægsholderes indlæg skal drøftes 
- vedtægtsændringer 

 

8. Eventuelt 
 

Venlig hilsen 

Bent Hansen 


