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Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 12.01.2017  

 

Tilstede: Niels Damløv, Helle Rasmussen, Elin T. Mortensen 

 Nils Grev, Rikke Jørgensen, Linette Træholt 

 

Afbud: Steen Rosted, Birthe Hansen 

 

1.  Formandens orientering 

 

ND  Medlemsmøde d. 13. februar kl. 
15.30 på lærerværelset Brøndby 
Vester Skole, afd. Krogagervej, med 
oplæg fra LP, Lærernes Pension, 
hvor der efterfølgende vil være 
mulighed for personlig rådgivning. 
Tilmelding til arrangementet til den 
lokale TR senest d. 25. januar. 
Opslag til TR´s opslagstavle på 
lærerværelset er udsendt. 

 Medlemskursus d. 16.-17. marts på 
Frederiksdal. Der er 100 pladser. 
Tilmeldingsblanket uddeles på skoler 
af TR, også sendt til DTJ på SOSU. 
Deltagerdepositum på 200 kr. der 
tilbagebetales ved fuld gennemførsel 
af kurset. Frist for tilmelding d. 22. 
januar. 

 Varsling af ferie for lærere m.fl. ved 
Brøndby Kommunes skoler optjent i 
2017 uddelt af forvaltningen. Sidste 
feriedag er 31. juli. Ifølge 
Forståelsespapiret kan skolelederen 
planlægge aktiviteter fra 6. august.  

 Satser for befordringsgodtgørelse 
samt time- og dagpenge pr. 1. januar 
2018. Kørsel, godkendt af skoleleder, 
i egen bil godtgøres med 1,94 kr/km. 
Ved deltagelse i lejrskoler m. fuld 
forplejning er satsen 106,75 kr/døgn, 
uden forplejning er satsen 427 
kr/døgn. 

 Formand Niels Damløv og 
hovedstyrelsesmedlem Anders 
Liltorp har holdt møde med 
borgmester Kent Max Magelund 
mhp. at finde fælles argumenter til en 
arbejdstidsaftale; argumenter der 
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skal fremføres af Kent Max 
Magelund til KL´s topmøde i Aalborg 
ultimo uge 2. 

 Niels Damløv deltager i 
formandsmøde d. 6. februar. Et tema 
vil være pædagoger i folkeskolen. 
Bliver folkeskoleloven overholdt? 
Bliver de principielle afgørelser fra 
Skivekendelsen fulgt? Et andet tema 
vil være OK18. 

2. OK18   Forhandlingsfællesskabets generelle 
overenskomstkrav uddelt og 
gennemgået. 

 LC’s overenskomstkrav til OK18 
uddelt og gennemgået. 

 

3. DLF InSite   DLF ny intern 
kommunikationsplatform 
gennemgået mhp. procedurer ifm. 
overgangsfase. Vigtigt med 
mailadvisering. 

 

4. 5. FU medlem   Helle Rasmussen blev valgt som 5. 
FU-medlem i perioden 1. januar – 1. 
april 2018. 

 

5. Nyt fra udvalgene   Økonomi: Årsregnskab, der 
forventes godkendt ved næste 
styrelsesmøde, klar til revision 1. 
marts.  

 Puf: Det debatteres positivt i 
hovedforeningen om DLF igen skal 
være primus motor i et 
landsdækkende læseprojekt. Der 
oplyses om processen i 
udarbejdelsen af et folkeskoleideal 
for DLF. 
 

6. Nyt fra skolerne 

 

  UCN har afholdt infoaften om 
skoleåret 2018/19. Den var 
velbesøgt. Der var fælles intro i 
skolens teatersal og derefter kunne 
man besøge skolens linjer samt tale 
med lærere og elever. 

7. EVT.   

 

Referent Nils Greve
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