
Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 14/11 2017  

Tilstede: MR, LA, SB, TMØ, JB, MM, MH og KM 

 

1. Meddelelser  

 Databeskyttelsesforordning træder i kraft 25. maj 2018. MR og Connie prøver at kortlægge, hvordan vi 

sender/modtager data 

 AULA - ”det nye intra” - er begyndt at røre på sig, der skal arbejdes konkret med det i foråret 2019 

 Forberedende grunduddannelse på EUD kommer til at påvirke uddannelsesvejlederne og på sigt også 

udskolingen  

 KV17 valgmøde:  

 Kommunikationsplatform: Den er stadig på ”stand by” 

 Medlemsundersøgelsen: Svarprocenten er stadig alt for lav til at DLF kan bruge den til noget, så alle skal 

opfordre medlemmerne til at svare på den (se evt. referat af sidste møde) 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Har snakket om kommunikationsplatformen, KV17 samt kurser til næste halvår 

 Pædagogisk forum: Der er møde d.22/11 

 Arbejdsmiljø forum: Intet nyt møde, dog er AMR-mødet d.21/11 flyttet (til ukendt dato, MR sender dato 

ud)  

 

3. Merarbejde 

Lasse gennemgik aftalepapiret om merarbejde for henholdsvis fuldtidsansatte eller deltidsansatte. Kredsen 

har fået dokumenterne elektronisk.  

4. OK 18 

Opfølgning på TR-stormøde: TR’erne fortalte om det møde, som de deltog i mandag d.30. oktober, hvor 

Anders Bondo talte om de kommende overenskomstforhandlinger. Han lagde vægt på, at de fagforeninger 

bakker omkring DLF 

5. Kursusdag 

Der er temadag i kredsen tirsdag d. 28. november kl.8.00 - 15.30 på kredskontoret. Dagsordenen kommer 

snarest 

 

6. Eventuelt 

- Der er 4 opsigelser på Pilehaveskolen siden sommerferien 

- ”3 i 1”-undersøgelsen: MM er kommet med i en kommunal arbejdsgruppe, som skal arbejde med om 

undersøgelsen skal være dialogbaseret (og hvis ja: Hvordan det gribes an). Arbejdsgruppens anbefalinger 

skal fremlægges på Hoved-MED i slutningen af måneden 

- Julefrokostinvitationen kommer lige om lidt  

- Opmærksom på Facebook omkring deltagelse i lukkede grupper 

 

7. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt 

 


