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dagsorden: Ok 
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1. Meddelelser  

- Møder (bilag) 

- Grønspættebo

gen 

- Arbejdsmiljøf

orum 

- Pædagogisk 

forum 

 

 

 

2. Budget 

 

 

 

3. Kopimaskine 

 

 

 

4. Kongres 2014 

 

 

 

5. Medlemsarrange

ment i 2014 

 

 

  

 

1. Mødebilag gennemgået 

Grønspættebogen ligger på foreningens hjemmeside. I den kan 

man læse om love og paragraffer med kommentarer fra 

foreningen. SRLF har indgået en lokalaftale, der bevirker, at 

L409 fraviges, og derfor skal kredsen selv beskrive de lokale 

forhold i Grønspættebogen under ”kredsrubrikkerne”. Dette 

arbejde er ikke påbegyndt endnu. 

Link til Grønspættebogen: 

https://dlfweb.dlf.org/scoutbook/about?var_kredsnr=045&var_k

ommunenr=269&var_size=SMALL 

Arbejdsmiljøforum: Der er først møde mandag den 15.9. 

Pædagogisk forum: HLN skal til møde med hovedforeningen 

ang. USU og lektiecafe. Hun har brug for fakta fra skolerne, og 

sender derfor mail med spørgsmål til TR. 

 

2. HLN orienterede. Budgettet gav ikke anledning til kommentarer. 

 

3. Kopimaskineproblematikken drøftet. Der afventes tilbud på ny 

løsning. Kontorgruppen har mandat til at tage beslutning. 

 

4. Referat kommer snart. Det lægges på intra, og mailes til de 

medlemmer, der ikke har intra. 

Kommentarer fra kongressen: Der mangler et fælles billede af 

virkeligheden. DLF opfordrer til i samarbejde at iværksætte en 

analyse af situationen, så et fælles billede kan skabes. Der 

mangler 300 millioner (overenskomstmidler), og DLF har bedt 

Mette Frederiksen om et møde, men hun vil ikke.Kongressen har 

sendt en opfordring. Der er dannet et nyt forhandlingsfællesskab 

i forhold til OK15. Det består af KTO og sundhedskartellet. 

Målet er at stå stærkere overfor arbejdsgiverne.  

 

5. Emnet har endnu ikke været på faglig klub på alle skoler. 

Kredsen har fået tilbud fra Casper Rongsted og Rasmus 

Schielerup. I kan læse mere her: 

http://www.verdensbedstedanskeskole.dk/ 

Forslaget tages med tilbage i faglig klub til udtalelse på hver 

skole. 

 

6. TS orienterede om regneark og app. Punktet tages op på TR-

mødet. 

https://dlfweb.dlf.org/scoutbook/about?var_kredsnr=045&var_kommunenr=269&var_size=SMALL
https://dlfweb.dlf.org/scoutbook/about?var_kredsnr=045&var_kommunenr=269&var_size=SMALL
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6. Opgørelse af 

arbejdstid. 

 

 

 

7. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Intet 

 

 

 

 

 

Referent: TS  
 


