
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 15/8 2017 

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

 

1. Meddelelser  

 Tilbagemelding fra strategisk ledermøde om opfølgning på Inklusionseftersyn: Der er kommet 37 

tilbagemeldinger, så projektgruppen er ved at koge det sammen lige nu, og så skal det fremlægges for 

styregruppen d.23. januar. Vi hører mere om dette, når der er noget nyt. 

 OK18 opdatering: Overenskomstforhandlingerne er i gang, man kan følge med på ”www. folkeskolen.dk” 

 DLF Insite kommunikationsplatform: Der er stadig startproblemer, det er for eksempel svært at lægge 

mere end et dokument op ad gangen. DLF anbefaler, at menige medlemmer skal inviteres derind fra 1. 

marts, men vi venter lige med dette indtil børnesygdommene er kureret. 

 Min side kampagnen – mailadresser: Mind kollegaerne om at de skal indtaste deres mailadresse på ”Min 

side”. Der er en konkurrence lige nu, hvor man kan vinde et ophold for 2, hvis man logger ind på ”Min 

side”. 

 Nogle oplever, at DLF opkræver mere i kontingent i januar, da kontingent og gruppeliv bliver trukket på 

en gang. Kontingentet er uændret fra 2017. 

 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt 

 Pædagogisk forum: Intet nyt 

 Arbejdsmiljø forum: Intet nyt 

 Lønteknik: Intet nyt 

 

3. Kredskursus 

Tilmeldingen kommer snarest - send gerne en reminder ud inden. Sidste tilmelding bliver d. 9/2.  

Prisen bliver 100 kr. per person, vil man have enkeltværelse koster det 100 kr. ekstra. 

Man kan tjekket ind fra kl.14.00, mens programmet starter kl.16.00. Der vil være aftensmad kl. 19.00. Lørdag er 

der generalforsamling kl. 9.30 - måske med indslag. 

Vi har besluttet, at vi IKKE køber noget underholdning, men i stedet bruger vi pengene på at leje kælderen og 

drinksbilletter. 

 

4. Public affairs  

Diskuteret strategi for møde med politikerne. 

MR orientere om § 17 stk. 4 udvalg. 

 

5. Læringsfestival  

Forslag til indhold og struktur: MR skal til møde med DD på fredag, hvor dette punkt er på dagsorden. Kredsen 

kommer med forslag, som MR tager med 

 

6. Eventuelt 

- Alle skolerne skal have lavet en handleplan for §16b, som skal fremlægges på mødet tirsdag d. 30. januar. 



 

 

7. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt. 

 

 

 


