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Referat af styrelsesmøde mandag den 31. marts 2008 
kl. 12.15 – senest kl. 15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Jan Sølvhøi 
Referent. Arne Clausen 
Afbud: Frede, Peter. 
Deltog: Stefan (47-49), Georg (49-53) 
Nyt punkt: 51 a: Lønaftale for lærere i flexjob. 
  
Pkt. 47 Godkendelse af referat af styrelsesmøderne den 27. februar og 
 den 10. marts 2008 
 Referaterne godkendt. 
 
Pkt. 48 Meddelelser 

48.1 Der har været urafstemning blandt fraktion 4 medlemmer om 
kongresdelegerede. (John) 

 En BLF stemmeprocent på ca. 50. Ole Lyngsie blev valgt. 
 
48.2 Formanden har deltaget i medlemsmøde på HØ d. 26.3 
 Omtalt. Nyt møde aftalt til 1.4 
 
48.3 Orientering om forhandlingsmøde d. 27.3 om arbejdstid på Maglemosen 

(Lis, John og Niels). 
  
48.4 Der har været afholdt medlemsmøde d. 27.3 for PPR om valg af TR (John) 
 P.t. er der ingen, der ønsker at påtage sig jobbet som TR på grund af 

samarbejdssituationen på PPR. John fungerer derfor som TR til 1.8 
 
48.5 Styrelsen har været på det årlige uddannelseskursus d. 28-29.3. 

Behandles under pkt.49. 
 
48.6 Orientering om møde d. 31.3 vedr. lønsumsstyring. (Niels) 
 Områdevejledning er under udarbejdelse. Lønsumsstyring indføres i 

realiteten d. 1.1 09. Der er ikke enighed om de økonomiske konsekvenser 
af langtidssygefravær. Der er stadig ikke enighed om, hvad et eventuelt 
overskud på lønsummen (op til 10 %) kan bruges til. 

 
48.7 Orientering om tjenestemandspension i perioden 1.4-31.9 2008 (John) 
 Lærere der pensioneres på det kommunale løntrin 45 overføres til statens 

løntrin 46 i omtalte periode. Hvad der derefter sker vides ikke. Det er fortsat 
vigtigt at  kommende pensionister henvender sig til kredsen og får 
rådgivning før man beslutter sit pensionstidspunkt. 

 
48.8 Artikel fra BT om lærernes arbejdsmiljø især ift. Trusler og vold er uddelt. 

(Jørgen) 
 Omtalt 
 
  



   
Pkt. 49 Opfølgning på styrelsens uddannelseskursus  
 K-K udvalget overvejer at finde et andet sted næste år. 
 Næste års arbejde blev godkendt i forhold til udarbejdede bilag. 
 Hængepartier i forbindelse med udvalgssammensætning:  
 Jeanette i AMU 
 Hans Jørgen i Pæd. 
 Lars i KK. 
 Dirigenter: Lars, Jan , John S. Pia suppleant. 
 Sekretær: Arne 
 Udvalgsformænd (valgt) 
 Pæd udv. : Georg 
 Fagl. Udv: Niels 
 AMU: Jørgen 
 K-K: Stefan 
 Web-master: Niels Claus og Lis fordeler timerne. 

Hvis der er ændringer i fordelingen af sagsbehandlertimerne kommer 
punktet op på et styrelsesmøde. 
 

Pkt. 50 Opfølgning på GF 2008 
 Referatet kommer på det kommer styrelsesmøde. 

Der stilles eventuelt på næste GF forslag til vedtægtsændring 
således, at kredsens næstformand samtidig er 
kongresdelegeret. 

 
Pkt. 51 IT politik  
 Bilag vedlagt 
  Diskussion vedr. uddannelse/ tid / opkobling. 
                    DLF`s faglige udvalg kontaktes i forbindelse med arbejdstidsspørgsmålet. 

Arbejdsgruppe nedsat: Niels, Pia, Claus, Lars. 
  

Pkt 51 a Lønaftale for lærere i flexjob. 
 Man bør ikke kunne gå op i arbejdstid ved hjælp af aldersreduktion. 
 Hvis man frasiger sig aldersreduktionen er det en anden (individuel) sag. 
 
Pkt. 52 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og evaluering af styrelsesmødet 
 Opgave: Der skal skabes overblik over specialundervisningens udmelding. 
 Kommende møde: Referat af GF, specialundervisningens socio-

økonomiske model, Evaluering af styrelsesmøderne udgår og ændres til 
kommunikation til hjemmesiden. 

  
Pkt. 53 Eventuelt 
 Oprettelse af E-boks er en ret og ikke en pligt. 
 Jeanette er indmeldt i konferencen. 
 Peter Hess og Susanne afmeldes i konferencen. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       


