
Referat fra styrelsesmødet den 4.12.2017 

 

Fraværende: Pia Ewe Jensen (arbejde på skolen) 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat. Udsat. 

Referater fra 25. september, 9. oktober, 6. 
november og 13. november er ikke godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 

Intet til referat. 

 

4. Kredskontoret. 

Generalforsamling:  
 Forslag til dirigent.  

 

 

 Fastlæggelse af 
kontingent og budget.  

 

 

 
 Planlægning af 

generalforsamlingen samt  

efterfølgende 

arrangement.  

 
 

 Se Drev. Under 

kommunikation vedr. 

udfærdigelse af den 
skriftlige beretning. 

 

 

 
 Kredskontoret i de første 

uger af januar. 

 

 
 Kontoret er lukket fredag 

den 22. dec. frem til og 

med 2. jan.  

 

 
Lone Clemmensen prøver at lave en aftale 

med Niels Munkholm Rasmussen, Odense 

Lærerforening. 

Budget 2018 blev drøftet. Budgetrammen for 
2018 kan udvise et merforbrug på 30.000 kr i 

forhold til budget 2017. 

Budgetforslag behandles på 

kredsstyrelsesmødet 8. januar. 
Generalforsamlingen afholdes fredag 16. marts 

2018. Budgettet til generalforsamlingen skal 

kunne rumme underholdning til max. 30.000 

kr. 

 
 

Heraf fremgår hvem der er ansvarlige for de 

forskellige områder i beretningen. De 

ansvarlige for områderne udarbejder en 
disposition over emner til kredsstyrelsesmødet 

8. januar 2018. Herefter interviewes de 

ansvarlige af journalist Dorthe Kirkgaard 

Nielsen. Interviewene indgår i beretningen. 
Bemandingen på kredskontoret blev drøftet 

Det er vigtigt at kredsstyrelsesmedlemmerne 

overholder de planlagte tilstedeværelsestider 

 
Til efterretning.. 

5. TR arbejdet. 

 TR møder i 
jan./feb./marts. 

 TR/AMR kurset 

 

 

Drøftet. 
 

Der blev orienteret om status. Flere af de 

inviterede politikere har takket ja til 



 

 

 Opfølgning på Mini TR 

møder. 

invitationen. 

 

Der blev orienteret om afholdte Mini TR 

møder. 

6. Arbejdsmiljø. 
 Opfølgning på 

arbejdsmiljøemner vi 

gerne vil have på 

kommunale MED møder.  
AMR møder i foråret 

Intet til referat. 

7. MED arbejdet. 
 Er der emner vi skal 

dagsordensætte eller emner 
vi skal være opmærksomme 

på i forhold til det 

forvaltningsmæssige MED 

niveau? 

 

Intet til referat. 

8. Skolepolitisk arbejde. Intet til referat. 

9. Særlige medlemsgrupper. Drøftet. 

10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle områder.  

 

11. Overenskomst/arbejdstid/-
kommunerne. 

 Møde med ABC den 10. 

januar i Odense. Vi har 

mindst 60 pladser. Det 
svare til ca. 2 lærere fra 

hver skole. Skal vi køre 

samlet i bus? 
 Ansættelse af ikke 

læreruddannet personer på 

skolerne 

 

 
 

Hvis der er tilmeldinger nok ellers arr. Kørsel i 

privatbiler 

 

 
 

 

Ikke drøftet 

12. Kommunikation  

13. Regnskab og budget. 

 
 Opmærksomhedspunkter i 

forhold til budget 18: 

        It udstyr 

        OK18 

        Ny ansættelse 
        Generalforsamlingen 2018 

        Politiske arrangementer 

 

Engangsbeløb fra formuen til 

at, dække ovenstående 
engangsudgifter. 

 

 

Drøftet. 

 
 

 

 

 
 

 

Jf. beslutning i pkt. 4 om budgetrammen for 

2018. 



 
 Vi har et faldende 

medlemstal. 

 Deltagelse i KL 
skolepolitiske topmøde i 

Aalborg 

 Evt. indkøb af bogen ”Bedre 
beslutninger i skolen” pris 

340,00 kr. stk. 

 Formueinvestering for 

750.000  
  

 

 

Intet til referat fra disse punkter. 

 

Vi deltagere 

 
 

Ikke drøftet 

 

Ikke drøftet 
 

11. Punkter til næste møde.  

13. Eventuelt.  

 
Referat: Svend Aage Janum. 
 

 
 
 
 


