
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 30/1 2018  

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

 

1. Meddelelser  

 Vi har fået plakater om Dlf’s principprogram til alle skolerne: Alle skoler har fået et eksemplar, som der 

hænges op på skolerne 

 Kredskursus: Der er allerede en del tilmeldinger. Husk sidste tilmelding fredag d.9. februar - og mail/SMS 

til KM senest mandag d.12. februar med antal tilmeldte, enkeltværelser og dobbeltværelser. 

 DLF insite: Plakat udleveres, vent lige med at hænge den op, til siden fungerer optimalt. 

 AMR-møde dato: 13. marts (omhandlende stress - brugen af stresstrappen - APV - opsamling på 

vold/trusler). 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Mødet blev aflyst. 

 Pædagogisk forum: Intet nyt - pædagogisk internat i næste uge. 

 Arbejdsmiljø forum: Temadag i sidste uge. Vi evaluerer denne, og MR/KM tager det med til henholdsvis 

arbejdsmiljø forum/pædagogisk forum. 

 Lønteknik: Intet nyt. 

 

3. Generalforsamling 

Vi drøftede indholdet i Meretes skriftlige beretning og kom med lidt flere input hertil.  Herudover blev der 

snakket om revisorer, revisorsuppleanter samt dirigent.  

Den foreløbige dagsorden blev godkendt. 

 

4. OK18 

Der er ikke kommet ret meget nyt siden ”musketereden” blev ophævet. Merete informerede fra sidste 

kredsformandsmødet. 

Det er svært at overlevere nyheder til kollegaerne, når det der sker i OK-forhandlingerne lige nu sker bag 

lukkede døre. MR vil skrive ud, når hun har været til det næste kredsformandsmøde, så der kommer lidt nyt 

input. LA holder øje i uge 7, når MR er på ferie. 

 

5. Dialogbaseret APV 

PIL: Ledelsen har holdt møde med Merete Lund omkring APV’en, men SB og MM var ikke med. Der er ikke 

taget nogen beslutning omkring, hvordan forløbet omkring APV’en skal være. 

EGH: Der er planlagt et stor-triomøde, hvor detailplanlægningen skal foregå. Medarbejderne har fået to 

aften-datoer, hvor selve APV’en skal foregå med konsulenter. 

VAL: Der er ikke sket noget siden temadagen, men der er planlagt et møde i næste uge. Man er bekymret for 

at kunne afholde det indenfor 2 x 1,5 time, så man overvejer at lave et lidt længere møde. Der skal 

konsulenter på. 

 

6. § 16b - udskudt til næste møde 

 Hvordan går det med handleplanerne? 



 

7. Modtagerklasser - udskudt til næste møde 

 Vi drøfter arbejdsgruppen konklusioner og hvilke konsekvenser det kan have for nogle lærere, hvis 

undervisningen bliver lagt ud på alle tre skoler. Se vedlagte bilag. 

 

8. Dialogmøde  

Vi skal have dialogmøde 27/2 med ledelsen og forvaltningen. Emner vi gerne vil have op på mødet: 

Arbejdsgruppe om ”rekruttering og fastholdelse”, arbejdsgruppe om ”tid og ro til opgaven”, læringsfestival 

og kompetence-puljen. 

Har man flere input, så må man gerne maile til MR, hun har møde med DD fredag d.9. februar. 

 

Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt. 

 

 


