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KREDSSTYRELSESMØDE 
 

Torsdag den 23. feb. 2017, kl. 09.00 – 13.00 
 

 
 
 

Mødedagsorden 
 

 1. Godkendelse af dagsorden  godkendt 

  
 

  

 2. Godkendelse af referat  godkendt 

    

 3. Meddelelser fra formanden  Kredsdeltagelse i 
netværksmøder, 
kompetenceudvikling. HH 
deltager 16/3 2017 i Ålborg 

    

 4. Forpligtende kredssamarbejde  Ingen møder 

    

 5. MED   

 Herunder indledende evaluering af MED-aftalen(DC) 
 

 Udsættes til næste møde 
Der afholdes fælles møde på 
FOA d. 28/2 2017 

 6. Forhandling med kommunen   

  

- Ansættelse af pensionerede 
tjenestemand: Vi er tæt på en 
formulering, hvor det slås fast, at 
det kun kan være i særlige 
tilfælde. 
 

- Ansættelse ved flere skoler: Der 
foreslås et tillæg på kr. 7.500  

 
- Mariagerfjordtillægget: Forslag: 

Forhøjes til kr. 11.800 og gøres 
afhængig af beskæftigelsesgrad 

 

Se. bilag(2 stk) 

 
NB! Alle tal i 2000 niveau. 

 Godkendt med tilføjelser 
omkring flexjobbere, 9.600 
kr. tillæg bh.klasseledere i 
protokollat 2 og 
tjenestemændenes tillæg 
(1/1 eller 1/8) 
Nyhedsbrev udsendes til 
medlemmer, når alt er på 
plads / GW og LN 

 7. Konfliktlåns ophør  Nyhedsbrev ud i maj/juni 
med info./ LN og GW 



 Hvilke/hvis nogle tiltag skal vi gøre os i anledning af, 
at konfliktlånet ophører? 
 
 
 

  

 8. Generalforsamling   

 Leif Skårup har takket ”ja” 
Mogens Jespersen kunne desværre ikke finde en 
afløser. I stedet inviteres Svend Madsen. 

 Stefan inviteres også. 
Helle Jørgensen referent. 
LN’s forslag om 
kontigentstigning ud fra 
reguleringstal fremsættes 
på generalforsamlingen 
2018 

 9. Tanker om arbejdstidsaftale   

  
- Hvilke tanker gør vi os?  
- Hvordan griber vi forløbet an?  
- Skal vi holde seminar med KS/TR?  
- Hvad er det vigtigste?  
- Hvad skal vi helt sikkert undgå?  
- Møde med politikerne? Konkret 
forslag om at indbyde B&F-udvalget 
til et møde. 
 

 
 

  
 
udsættes 

 10. Konference om skolepolitik   

 Se bilag(HH) 
 

 HH refererede og vi 
udvekslede synspunkter. 
God ide med 
”respondentliste” over 
medlemmer med særlig 
indsigt og interesse i div. 
Emner, som kan inviteres til 
”lyttemøder” på kredsen. 

 11. Regnskab   

  
 

 LN gennemgik. Regnskab 
godkendt med ros til LN. 
Kredsstyrelsen underskrev 
regnskabet 

 12. Punkter til næste møde   

  
 

  

 13. Eventuelt  Pejlemærker for god 
undervisning blev vendt. 

    

 
For referat:HH 



Ret til forbedringer forbeholdes! 
 
 
 
 
 
 


