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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Godkendt 

Pkt. 2 Orientering 

 Der blev orienteret om forskelligt 

Pkt. 3 Evaluering af generalforsamlingen 

  Oplægsholder – fint med Per Sand – fremtidigt skal vi overveje at der måske er 
lidt mere ”spræl” i? 

 Spisning, tidsramme - OK 

 Beretning, længde – fint. Formanden synes selv den var lidt for lang, men dejligt 
at den er mundtlig og at det afspejler sig derefter 

 Tidspunkt/ugedag – vi kan spørge medlemmerne hvad de vil foretrække? 

 Bordopstilling, hvor skal KS sidde? – styrelsen skal sidde på en anden måde. 
Måske ved trappen? 

Pkt. 4 OK15 – hvad nu? 

 DLF er nu i gang med at lave materialer til at understøtte arbejdet – bla. udkast til 
aftaler på forskellige områder såsom flekstid, puljetid og bestemmelser i 
folkeskoleloven 
 

 Normperioder 

 Afregning af flekstid udenfor normal arbejdstid 

 Forhold ved sygdom o.lign. 

 Hvor aftales indholdet henne? 

 I år har vi fuld tilstedeværelse – hvad vil vi i 15/16? 
 
Vi drøftede og kom bla. ind på flg.: 
 

 I år er planlægningsgrundlaget smuldret, blevet opblødt eller endda ikke fulgt 
og med store forskelligheder fra skole til skole og fra lærer til lærer 

 Vi vil gerne have en ugentligt defineret fix-tid (den højst nødvendige) og en 
uegentligt flextid der kan flyttes rundt på (opspares eller afvikles før tid) med 
mulighed for at kunne lægge hele sin arbejdstid på skolen, men også 
hjemme/andetsteds med ansvar for selv at opgøre sin arbejdstid (puljetid) 

 Vi oplever et ønske om ikke nødvendigvis at have fuld tilstedeværelse og 
dermed en større fleksibilitet i hvor og hvornår man lægger dele af sit arbejde – 
omvendt skal det være rimeligt og der skal være balance mellem tid og opgaver 
– ofte er det det, bare at have muligheden for det, der er vigtigst 

 Der skal også kunne tages lokale hensyn – det taler for en beskrivelse af 
hvordan arbejdet skal tilrettelægges mere end på hvilket tidspunkt opgaven 
skal lægge 

 Vi løser ikke den grundlæggende problematik: at der er for lidt forberedelsestid 
og at den er ulige fordelt 



 Vi kastede også flere modeller op i forhold til planlægningstal mm 
 
Generelt vil vi forsøge at få så meget aftalt på kommunalt niveau som muligt. Vi 
fortsætter på næste møde 

Pkt. 5 Drøftelser med kommunen omkr. struktur 

 Udsat 

Pkt. 6 Konstituering af kredsstyrelsen og frikøbsberegning 

 Vi fortsætter uændret i forhold til poster. Frikøb mv justeret og på plads efter en 
længere drøftelse af, hvad vi bruger frikøbsmidler til og hvordan vi på sigt skal have 
balance mellem opgaver og tid kontra vores økonomi. I forhold til måden vi har 
arbejdet som styrelse i år, tager vi det op som et selvstændigt punkt på et kommende 
møde 

Pkt. 7 IT problemer - router- smartboard - arbejdspladser 

 Vi prøver i første omgang at se om det hjælper at forstærke signalet. Hvis ikke må vi ud 
og etablere en stærkere trådløs forbindelse. Vi arbejder videre med det  

Pkt. 8 Arrangementer, hjemmeside mm Nyhedsbrev 

  Betina mangler input til hjemmesiden 

 AMR møde 

 HJ/JN til møde i DLF 7/4 

 Påskepasning (Elin) 

Pkt. 9 Evt. 

 Intet 
 


