
 

 

 
 
 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 15.09.2015 kl. ca. 10.30 – 12.00  
Bemærk starttidspunkt!! 
 
Dirigent: Thomas     Referent: Maiken 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 128 – 15   Godkendelse og prioritering af dagsorden 
  Dagsordenen blev godkendt. 
 
Pkt. 129 – 15   Godkendelse af referat fra den 01.09.2015 
  Referatet blev godkendt. 
 
Pkt. 130 – 15   Regnskab (KS mødet den 06.10.2015) 
 
Pkt. 131 – 15   Opfølgning DLF kongres 2015 

Det var en lang og god kongres med meget debat. Både under kongressen og 
på det kongresforberende kursus er vi blevet inspireret til at sætte fokus på 
forskellige områder: 

 Vi vil sætte fokus på to-sprogs-området. Maiken laver kortlægning af 
hvad der gælder, er skrevet mm.  

 Vi skal lave undersøgelse af undervisningstimetal på skolerne, Thomas 
er tovholder på denne opgave. 

 Der skal laves en undersøgelse af afgang og tilgang af lærere på 
skolerne. Thomas er tovholder på denne opgave. 

 Intromøder til nyansatte, er den en ide at genoptage? 
 
Pkt. 132 – 15   Kredsweekend 2016 

Det blev besluttet at holde Kredsweekenden på Tune Kursuscenter fra fredag 
eftermiddag til lørdag frokost. Fx d. 16.-17. september. Vi undersøger om 
kongressen er fastlagt. 
Ideer til program: Anders Bondo Christensen, Per Fibæk, Peter Langdahl, ”Tag 
ja-hatten på”.  

 
Pkt. 133 – 15   HS valg – vores udmelding  

Udover at præsentere de fire lokale kandidater og opfordre til at stemme lokalt, 
opfordrer vi medlemmerne til at stemme til HS-valget, en høj stemmeprocent er 
vigtig. Kredsstyrelsen anbefaler at stemme på Jeanette Sjøberg og/eller 
Flemming Ernst og det vil også fremgå af KNyt.  

 
Pkt. 134 – 15   Status – vigtig info samt kommende opgaver 

TR- og AMR-møde: mødets indhold blev drøftet. Under evt. Temamøde 25/9 
AK, Regionale TR- og AMR-møder i efteråret. 
Ide vi kan give videre til TR’erne: møde med praktikanter om fagforeningens 
virke på skolen. 

 
Pkt. 135 – 15   Eventuelt – hvad skal formidles? 
  KNyt skal udgives i næste uge. Indhold blev drøftet. 
 


