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12. marts 2015 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 

Til stede: Vibeke Lynge, Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Line Nykjær Larsen, Jens 

Christian T. Rasmussen, Kirsten Petersen, Rikke Groth Krumbach, Kristoffer Rømer, 

David Qvist, Mads Thranow, Anne Kristine Juul, Lotte Grell  

Afbud: Lisbeth Quist, Mette Thorup, Henrik Larsen 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Generalforsamling 

den 12. marts 2015 

 Budgettet  

Budgettet er god-

kendt via Skole-

Kom, men der 

kommer lige et par 

bemærkninger 

 

 Udtalelse vedr. 

utilstrækkelige 

ressourcer til læ-

rerarbejdet 

 

 Udtalelse vedr. 

inklusion 

Bilag kommer se-

nere – arbejdsgrup-

pen skal aflevere til 

FU senest fredag 

 

 

 

Vi kører et år igennem med underskud i forbindelse med barsel, da vi 

har penge nok til at dække underskuddet. 

 

 

 

 

 

David Qvist fremlægger udtalelsen vedr. utilstrækkelige ressourcer til 

lærerarbejdet. 

 

 

 

Udtalelsen laves færdig tirsdag den 10. marts 2015, lægges på Skole-

Kom i dag – kredsstyrelsen godkender senest onsdag. 

 

2. Medlemsundersøgelse 

 Arbejdsgruppen 

har lavet et udkast, 

som vi skal forhol-

de os til. Arbejds-

gruppen bedes 

lægge forslaget på 

SkoleKom 

 

 

Undersøgelsen er til ansatte i folkeskolen 

Udvalget laver afsnit 13 om og retter spørgeskemaet til efter det aftal-

te. 

Spørgeskemaet skal være færdigt til fremlæggelse for kredsstyrelsen 

den 14. april 2015. 

 

3. Alkoholpolitik 

 Vibeke Lynge skal 
have et mandat i 
forhold til holdning 
på alkoholpolitik 

 

 

 

Formanden er blevet klogere på kredsstyrelsens opfattelse af, hvilke 

restriktioner på ansatte kan leve med  

 

 

mailto:016@dlf.org
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4. Sygefravær 

 Institutions- og 

Skolecentrets ar-

bejdspladser skal 

deltage i projekt 1 

– 5 - 14 

 

 

Vibeke Lynge orienterede og understregede, at det er vigtigt at man på 

skolerne får en drøftelse af formålet med projektet, så man som med-

arbejder ikke føler sig kontrolleret. 

 

 

 

 

5. Meddelelser 

 

 

 

6. Eventuelt 

 

 

Orientering om FU-arbejdet. 

4 stiller op som barselsvikar for Mette Thorup. 

 

Vibeke Lynge / Anne Kristine Juul 

 


