Øhavets Lærerkreds
Valg til
kredsstyrelsen
Øhavets Lærerkreds afholder generalforsamling hvert år, men hvert andet
år er den ekstra spændende, da der også afholdes valg til kredsstyrelsen.
Kredsstyrelsen opfordrer alle interesserede medlemmer til at opstille til valget på
generalforsamlingen den 14. marts 2022.
Arbejdet i kredsstyrelsen er et meget alsidigt arbejde, hvor en del foregår i møder
og udvalg.
Kredsstyrelsesarbejdet er i sagens natur et politisk arbejde, men der kan dog
forekomme administrativt arbejde.
Arbejdet i kredsstyrelsen fordeles på et internat (samt derefter løbende) mellem de
enkelte kredsstyrelsesmedlemmer.
Det enkelte medlems styrkesider forsøges brugt til størst mulig fordel for kredsen og
dermed også for medlemmerne. Man er selvfølgelig medbestemmende m.h.t.
opgavefordelingen, men der er en række ”pligtopgaver”, som skal fordeles.
Som kredsstyrelsesmedlem kommer man i kontakt med en lang række af kredsens
samarbejdspartnere, og kommunerepræsentanterne deltager i kredsens
forhandlinger i de pågældende kommuner.
Der er tale om et meget personligt udviklende arbejde, da man ret ofte forventes
at have eller ligefrem bliver afkrævet en stillingtagen/holdning til stort set alle
forhold omkring folkeskolen og vores øvrige arbejdspladser samt deres ansatte.
Da man som kredsstyrelsesmedlem arbejder meget med folkeskoleforhold, får man
naturligvis en stor indsigt i disse, og derfor er det er vigtigt, at man både kan og vil
forholde sig til området.
Som kredsstyrelsesmedlem er man forpligtet på DLF´s og kredsens politik samt i
forhold til de fælles beslutninger, man har været med til at træffe. Men ellers er
man som i partipolitik alene bundet af sin egen samvittighed. Det betyder, at alle
synspunkter i kredsstyrelsen er ligeværdige, og dermed er alle med til at tegne
Øhavets Lærerkreds.
Kredsstyrelsen vil opfordre evt. kandidater til at meddele deres kandidatur i så god
tid (og senest d. 5. marts 2022), at muligheden for en kort præsentation på kredsens
hjemmeside er til stede. For god ordens skyld skal det dog oplyses, at man ifølge
kredsens vedtægter også kan opstille på selve generalforsamlingen.
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