
    

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 29.9.2016 

Afbud fra: LM, MM, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 18.8 

Referat:  
Referat godkendt. 
 

2. Budget 2017 Orientering 

Referat: 
PB gennemgik indholdet i budgetforliget.  
Omprioriteringsbidraget bliver i 2017 
Drift: 
14,8 mill. i særlige puljer gøres til faste driftsmidler. 
3 mill. til drift i indskoling. 
1 mill. til UU-vejledning 
Anlæg: 
2,5 mill til forbedring af toiletforhold og ungemiljøer 
20 mill. til indeklimaforbedringer (energilån - ligger i økono-
miudvalget). AMR opfordres til at gå ind i arbejdet. 
Drøftelse af mulige konsekvenser. 
 

3. Kongres 2016 Orientering 

Referat: 
Beskrivelse af oplevelsen af årets kongres. Det var en lidt 
anderledes kongres med flere eksterne indslag, der gav andre 
vinkler på skolen. Stemningen var god og meget fremadsku-
ende. 
PB gennemgik diverse vedtagelser, som kan ses på 
www.dlf.org. 
Debat om foreningens kommende arbejde med et skoleideal. 
 

4. KL og LC evaluering, bilag 4 og 
lokal forståelsesaftale 

Lokal proces  

Referat: 
Evalueringsmøde i Herning 14-11-16 for KS, Distriks TR og 
Distriktsskolederne. Evalueringsmødet er arrangeret af LC og 
KL i fællesskab. 
Efterfølgende skal evalueringen bredes ud. 
KS efterspurgte idéer til lokal evalueringsform  fra TR. 
 

5. Ny børne- unge politik Indspark og indsats 

Referat: 
Der var inviteret til en en indledende drøftelse af en ny børne- 
og ungepolitik. 



Der er desuden lavet en FB-gruppe, som TR tilskyndes at til-
melde sig til og i øvrigt deltage i debatten. Opfordringen må 
gerne gives videre til alle medlemmer. 
 

6. Rummelige arbejdsmarked Merbeskæftigelse, belastning, godkendelse, VITAS m.m 

Referat: 
Orientering i forhold til særlige ansættelser eksempelvis til-
skudsjob, nyttejob. Det er TR, der skal godkende ordningen. 
Nyt system til godkendelse er VITAS. Det er vigtigt at indtæn-
ke belastning for kollegaer, og at der er tale om merbeskæfti-
gelse. Vigtigt også med grænsedragningen i forhold til andre 
faggrupper. 
 

7. DLF kursus  For TR 

Referat: 
Orientering om DLF kursuskatalog for 1. halvår 2017. 
Kataloget vil blive videresendt til TR. 
 

8. Opgaveoversigter Opmærksomhedspunkter 

Referat: 
Vi vil gerne have kopier af alle opgaveoversigter til gennem-
gang af PB. Efterfølgende kan TR sammen med PB drøfte 
dem. 
Gennemgang af opmærksomhedspunkter. Disse vil blive ud-
sendt på skrift. 
Der er opmærksomhed på ”skæv” fratræden. 
 

9. Til og fra skolerne 
 

Bh.kl.ledere, lønstigninger 1.10 og 1.1, nye medlemmer, 

Rasmus Villig, bankskifte og ansættelser.  

Referat: 
Bh.kl.ledere: Årligt møde afholdes snart.Gennemgang af an-
tallet af Bh.kl.ledere. 
 
Lønstigninger: 01-10-16 og 01-01-17 er der OK-
lønstigninger. Vær opmærksomme. 
 
Nye medlemmer: Husk indsatsen overfor ikke-medlemmer. 
Der er stadig tilbud til nye medlemmer om ½ års medlemskab 
til halv pris. Gælder ikke nye medlemmer, der kunne have 
meldt sig ind før. 
 
Fyraftensmøde med Rasmus Villig: Orientering om møde i 
FTF-regi 17-01-17. Indbydelsen er udsendt. Kreds 112 har 40 
pladser. 
 
Bankskifte: Kredsen skifter bank fra Den Danske bank til Lån 
& Spar. Begrundelserne er bl.a. færre gebyrer og at banken 
er foreningsejet – bl.a. af DLF. 



 
Ansættelser: I forhold til midlertige ansættelser, skal det være 
med begrundelse i en aktuel ansats orlov. 
 
Drøftelse af problematikker i forhold til høringssvar fra MED. 
Drøftelse af nedskrivning af rådighedspulje i forbindelse med 
andre større opgaver eksempelvis kursus. 
 

10.Evt.  

Referat: 
PB fremskaffer praktikaftale og videresender til praktikskoler. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 

      


