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Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 26.01.2018  

 

Tilstede: Helle Rasmussen, Birthe Hansen, Nils Greve, Rikke Jørgensen, Anita Bütow (suppleant), 

Steen Rosted 

 

Afbud: Elin T. Mortensen, Linette Træholt(fratrådt), Niels Damløv 

 

1. Formandens 

orientering 
ND fraværende, 

DLF- formandsmøde om 

OK18 

 

RJ  Ændring i ny bekendtgørelse vedr. brug af 
internettet til FP9 og FP10. Det er kun selve 
søgningen på internettet, der er i spil. 
Hjælpemidler m.m. online, må man stadig 
gerne anvende. Så CromeBooks må gerne 
benyttes - og lederne har ansvar for, at der 
ikke snydes og for, at eleverne oplyses om 
konsekvenser ved evt. snyd. 

 Orientering om støtteindsamling til vores 
kollega, der er tilbageholdt i Tyrkiet –  
https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/familiefar_fa
nget_i_tyrkiet/ 

 På møde for Kredsformænd d. 26.01.18, 
blev der opfordret til, at man stadig udviser 
lokal opmærksomhed over for politikerne og 
andre samarbejdspartnere med hensyn til 
foreningens krav om, at der denne gang 

forhandles en aftale om lærernes arbejdstid.  
Lokale tiltag aftales på næste 
kredsstyrelsesmøde. 

 

2. OK18 RJ  På formandsmødet d. 23.01.18 blev der gjort 
status over OK-processen. Der er politisk 
velvilje hos begge parter, og man er enige 
om, at der denne gang skal ligge en aftale 
om lærernes arbejdstid. Begge parter er 
enige om, at der skal ro om folkeskolen og 
det kommer der bedst, ved at indgå en 
aftale. 
DLF har derfor ”opsagt” musketereden med 
de andre fagforbund i 
forhandlingsfællesskabet, da der nu er 
grobund for reelle forhandlinger. Man er dog 
enige om, især i FOA, at man stadig holder 
skarpt øje med lærernes forhandlinger på 
arbejdstid, og man skal kunne ane 
konturerne på en aftale, før man slipper 
eden helt. 

https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/familiefar_fanget_i_tyrkiet/
https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/familiefar_fanget_i_tyrkiet/
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NG uddelte pjece, til TR, om OK18. Pjecen 
er udgivet af fagforbundene, en del af 
kampagnen OK fagforening. 

3. Årsregnskab til 

godkendelse 

 

NG  Årsregnskab fremlagt og godkendt. 
 

4. Folkeskoleideal RJ  Kongressen besluttede i okt. 17 at arbejde 
videre med tanken om et folkeskoleideal. 
Folkeskoleidealet skal rammesætte den 
aktuelle debat og gøre os alle skarpere på: 
Hvad skal vi med folkeskolen? Nøgleord her 
er folkets skole, fællesskab og dannelse. 

 I en DLF-ad hoc gruppe arbejdes der med 
ovenstående som grobund for de fremtidige 
debatter. Man ønsker, at alle niveauer tager 
del i denne debat, hvor det lokalt giver 
mening.  
Ad hoc gruppen, nåede sammen med 
forsker, professor v. Syddansk Universitet, 
Alexander Von Oettingen frem til 
nedenstående områder (se grafik), der skal 
være udgangspunktet for vores lokale 
debatter. Man ønsker altså, fra 
hovedforeningen, at dette bliver lokalt 
forankret – hvordan gør vi det? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ”DLF insite” RJ  Ny DLF-platform fremvist og debatteret. 
 

6. Plan for K15 

generalforsamling 

13.03.18 på UCN 

 

SR  Plan uddelt og gennemgået 

7. Nyt fra udvalg SR Fyraftensmøde d. 13, feb. kl. 15.30: LP om 
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 Lærernes Pension (OK-ansatte). 
Medlemskursus med overnatning, Hotel 
Frederiksdal 16.+17. marts 2018. Tilmelding 
afsluttet, deltagerliste kommer ud til skolerne 
i uge 6. 

8. Nyt fra skolerne   

 

9. Evt.   
 

 

Referent Steen Rosted

      
                
 


