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Referat af styrelsesmøde mandag den 15. september 2008
kl. 12.15 på kredskontoret.
Dirigent:
Referent.
Afbud:

Lars Nilsson
Arne Clausen
Jeanette, Jørgen.

Pkt. 107

Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 1. september 2008
Referatet godkendt.

Pkt. 108
Meddelelser
108.1 Orientering om møder i Fælles Personalepolitisk Udvalg 2.9 +9.9. (John)
Konference for alle MED-medlemmer om MED arbejdet og om
personalepolitikken afholdes d. 29. oktober.
108.2 Orientering om kredsfomandskonference d. 3.9 – 5.9 (John)
Der blev lavet en teknisk gennemgang af arbejdstidsaftalen.
Orientering om at FOAs fremtid i KTO kan tegne problematisk.
108.3 Der har været kongresformøde d. 8.9
Behandles under pkt. 110.
108.4 Der har været møde i Hovedstaden Vest d. 11.9 (John)
BLFs brev til Hovedstyrelsen om voldgiftssagen bliver iflg. Fl. Ernst
behandlet på næste HS-møde
Der skal aftales et lønforløb for ikke-læreruddannede.
108.5 Der er udsendt invitation til møde d. 22.9 for skolens sikkerhedsgrupper.
Mødet gælder ikke TR.
108.6 Skolelister udsendt.
Tilbagemelding ønskes fra kassereren.
108.7 Orientering om møde i ”lønsumsgruppen” d. 8.9 0g 15.9 (Niels)
Der bliver i øjeblikket udført rene tekniske beregninger mhp.
Lønsumsstyringen. EX. Hvad er lønnen for en gennemsnitslærer.
108.8 Der er gennemført registrering og tjek af en række skolers aktivitetsplaner
og KT ark. (Niels)
Møderække med TR-erne er godt i gang.
108.9 Pensionistarrangement i Skuespilhuset omtalt.
108.10. Papir om seniordage uddelt.
Uddeles til aktuelle lærere.
Pkt. 109

Arbejdstidsaftale 2008.
Orientering og drøftelse.

Materiale vedlagt.
Der blev foretaget en teknisk gennemgang af aftalen.
Afklarende spørgsmål fremsat. Punktet tages op på et kommende møde.
Pkt. 110

Kongres 2008
Kongressen i år kommer til at handle om:
Vedtægtsændringer (Formandens honorar)
Fremtidens skole ( Et spændende gruppearbejde vil blive iværksat)
Strategiske overvejelser med fokus på det politiske arbejde.
Resolutioner om rummelighed og kommunal økonomi vil blive fremsat

Pkt. 111

Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste
møde og kommunikation af de behandlede punkter.
Opgaver:
Nye skolelister udsendt. Disse kontrolleres og besked gives til Lars.
Orienteringsbrev om seniordage uddeles.
Invitation til cáfemøde for nyansatte uddeles.
Pæd. udvalgs undersøgelse om elevplaner er endnu ikke udfyldt af alle TR
Kommende møder:
Lønsumsstyring, Samarbejde lærere/pædagoger. De
økonomiske muligheder for afholdelse af lejrskoler.

Pkt. 112

Eventuelt
Samarbejdet mellem lærere/pædagoger i forhold til beskrivelserne i
skolernes kvalitetsrapporter omtalt.
Budget for lejrskoleophold kort debatteret.

Venlig hilsen
Arne

