
                                                                                                                            

                               Danmarks Lærerforening ●Kreds 15 ● Vestre Gade 6D ● 2605 Brøndby    
                                       Telefon 4343 6655 ● E-mail 015@dlf.org ● www.kreds15.org 

 
 

                                                                                                   Brøndby d. 10.10.2017 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 06.10.2017  

 

Tilstede: Niels Damløv, Helle Rasmussen, Linette Træholt, Birthe Hansen, Elin T. Mortensen 

 Nils Grev, Steen Rosted, Rikke Jørgensen 

 

Afbud: Ingen 

 

1.  Formandens orientering 

 

ND  K15 formand og næstformand 

har på kredskontoret haft det 

halvårlige møde med Brøndby-

skolelederforeningens 

forretningsudvalg, Per (BS) og 

Yvonne (BV). Der var en 

drøftelse af aktuelle 

problemstillinger: 

kursusressourcer, kortere 

skoledage §16b, max 

undervisningstimetal for lærere, 

mulighed for afholdelse af 

enkelte aftenmøder i løbet af 

skoleåret for lærerne, indkaldt 

af skoleledelsen. 

 A.P.Møller-projektets 

styregruppe afholder møde 

mandag den 9. okt. bl. a. vedr. 

beslutning om en eventuel ny 

treårig projektperiode. I 

styregruppen sidder bl. a. 

forvaltningschefer og 

kredsformændene fra de 

involverede kommuner, 

Glostrup, Vallensbæk og 

Brøndby. 

 DLF formand Anders Bondo 

Christensen besøgte 

Brøndbyøster skole på lærerens 

dag den 5. oktober kl. 10.00 til 

13.00. Skolen havde lagt et fint 

program omfattende lærere, 

elever og gæsterne, borgmester 

Kent Magelund, Anders Bondo 

samt organisationen Ibis’ 

næstformand. Dagen er flittigt 
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dokumenteret af 

Folkeskolen.dk. m. fl. 

(InstaGram, Twitter og 

FaceBook). 
            

 

2. Løntjek   Lønsedler, der ønskes tjekket for 

rigtighed kan afleveres til 

tillidsrepræsentanten frem til og 

med uge 44. Tjek venligst selv, 

at din anciennitetsdato står 

korrekt på lønsedlen inden den 

afleveres til TR. 
 

3.    Pæn tilgang til K15’s debatside 

på Facebook – dog er der plads 

til mange flere… 

Så velkommen indenfor kære 

kollega! Spørg din TR om det 

praktiske vedr. oprettelse som 

medlem. 

 K15 forretningsudvalget besøger 

din skole to gange i løbet af 

indeværende skoleår. Se 

datoerne på www.kreds15.org 

(medlem-

medlemsarrangementer-

skolerunder) 
 

4. Medlemsarrangement   K15-Fyraftensmøde for OK-

ansatte vedr. pension, efterløn 

mv. Oplæg ved konsulenter fra 

Lærernes Pension og DLF/a 

kasse. Alle interesserede er 

velkomne. Mødet er under 

planlægning – dato udmeldes 

snarest. 
 

5. Kongres 2017   Kongressen afholdes i Tivoli 

Kongrescenter, d. 10. – 12. okt.  

Kongressen er åben for 

tilhørere. 

Kredsens forretningsudvalg har 

deltaget i DLF-Hovedstaden Vest 

og Øst’s kongresforberedende 

http://www.kreds15.org/
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kursus for delegerede og 

suppleanter, d. 5. og 6. oktober. 

På kurset var der præsentation 

og drøftelse af de temaer, der 

direkte (eller indirekte) fremgår 

af kongressens dagsorden. Til 

belysning af de forskellige 

temaer deltog de fem 

hovedstyrelsesmedlemmer fra 

Hovedstadsområdet. 
 

6. Evt.   Under punktet blev flg. emner 

belyst: Ulempegodtgørelse – 

Udtræksfag – Lejrskole 

diæter/tillæg – DLF-udgivelsen 

”Søren og Mette i benlås” – Per 

Fibigers nye bog om 

folkeskolens tilstand. 
 

 

Referent Steen Rosted

      
                
 


