
Roskilde d.19.juni 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Fredag d.14.6.2019 i forlængelse af KS-seminaret, Køge 

 

Dagsorden: 

Afbud:   

1. Valg af dirigent  

 - Forslag: Anna  

Anna er valgt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

3. Godkendelse af referat  

- KS-møde 28.5. 2019 

Input fra KS seminaret indarbejdes i planlægningen af TR-kurset 

Referatet godkendes 

5. Opsamling og beslutninger fra KS-seminaret 

TH laver opsamling fra KS-seminaret som udsendes som bilag inden det kommende KS- møde. Noterne fra 

mødet indarbejdes. 

 

6. Efterretninger og aktuel orientering 

 - Kredsudsendelser siden sidst 

034/2019: Regionale tovholdermøder for arbejdsmiljøansvarlige i efteråret 

2019 

TH og RK deltager 

035/2019: Støt op om de ansatte i DSB – deltag i faneborg foran FH 

036/2019: Er vi som organisation gearet til fremtiden? – Kredsenes 

tilbagemelding på det lokale arbejde 

TH orienterede 

037/2019: Arbejdsskader - statistik, anbefalinger, tjekliste og vejledninger 

RK fremhæver opmærksomhedspunkter. Antallet af arbejdsulykker er 

nedadgående. Opmærksomhed på at arbejdsskader anmeldes. 

 

 - Formanden (TH) 

TH orienterede om møde med formanden for SBU, Jette Henning 

Processen med ansættelse af ny skolechef er i gang og der er flere gode kandidater. 

https://dlfinsite.dlf.org/infobase/item/124156/layout?8
https://dlfinsite.dlf.org/infobase/item/124156/layout?8
https://dlfinsite.dlf.org/infobase/item/124712/layout?8
https://dlfinsite.dlf.org/infobase/item/125777/layout?8
https://dlfinsite.dlf.org/infobase/item/125777/layout?8
https://dlfinsite.dlf.org/infobase/item/125891/layout?8


 - Organisatorisk område (KP) 

Der er og har været mange personsager i dette skoleår.  

 

Drøftelse af mængden af arbejdsopgaver i kredsstyrelsen og i kontorgruppen.  

 

KP og Kresten har deltaget i arbejdsgruppe om elevplaner. Der sendes inspirationsmateriale til skolerne 

inden sommerferien. 

 

 - Overenskomstområde, herunder arbejdsmiljø (RK) 

Lønstigningen som kom d. 1. april er nu effektueret. 

Læreraftaler 2018 er indkøbt og uddelt til tillidsrepræsentanterne. 

 

 - Skole- og uddannelsespolitisk område (LV) 

Intet 

 

 - Kasseren (RK) 

Mailkorrespondance mellem RK og vores revisor er udsendt til kredsstyrelsen. 

 

 - Andre 

  

7. Eventuelt 

Opfordring til at vi prioriterer ”Nyt fra TR” højere i dagsordenen. 

TH takkede for samarbejdet i kredsstyrelsen i det snart forgangne skoleår. 

 

Referat: Karen Asholt Pedersen 

 

 

 

Næste ordinære KS-møde: tirsdag d.20.august 2019 kl.8.15 – 11.15  

Alle ønskes en god sommerferie 


