
 
2. marts 2020 

Referat TR møde den 25. februar 2020 kl. 12.15 
på kredskontoret 

 
 

Pkt. Emne Referent: Lotte Grell 
1 Involverende fagforening jf. bilag 

 
(kort evaluering af kredskursus) 

 

Involverende fagforening: 
Modellen blev evalueret i grupper, skolernes SAG, 
MÅL og AKTIVITET blev oplistet og der blev endvidere 
vendt generelle ting vedr. modellen i plenum. 
 
Samlet evaluering af åbent kredskursus:  
Godt at fredag var friholdt fra fagligt indhold. 
Manipulator var god. 
Gode tilbagemeldinger fra kollegaerne.  
Godt at være på Frederiksdal igen = luksus. 
Godt program. 
Vist at fagforeningen har noget, som man ikke kend-
te til. 
 

2 Generalforsamling 

• Arbejdsplan jf. bilag 
• Lave/drøfte forslag til udtalel-

ser 
• Godkende fokuspapir til skole-

politisk målsætning 
• OBS: Opslå indkaldelse til gene-

ralforsamling på skolerne -  3. 
marts. 

• Budget og regnskab 

Arbejdsplan GF: Godkendt 
FU forslag til ændring af vedtægterne: 

- § 6: skolernes personaleintra - ændres til 
”skolens kommunikationsplatform”: God-
kendt 

Husk at indkaldelse til GF opslås på skolen+ formidles 
på skolernes kommunikationsplatform senest d. 3.3. 
(ligger allerede på www.kreds16.dk og lægges på DLF 
InSite.) 
 
Vigtigt at alle tillidsrepræsentanter deltager i GF. 
 
Budget og regnskab: 
Kredsstyrelsen godkender regnskab 
Kredsstyrelsen besluttede at der udarbejdes følgende 
budgetudkast: 

- Uændret kontingent 
- Kontingentstigning, der dækker det nødven-

dige forventede behov.  

http://www.kreds16.dk/
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- Medlemskursus hvert andet år.  

Kredsstyrelsen har fravalgt kvartalsvis opkrævning 
 
Husk at det er valg-generalforsamling, så det er mu-
ligt for alle at stille op til FU. Hvis man vil med i valg-
pjece, skal man aflevere valgoplæg en uge inden GF. 
 

3 Meddelser Lotte: Er blevet AMR for tale-/høre og psyk.gr. frem 
til juni 2021.  
 
Kredsen:  
Vi SKAL meddele kredsen navn på nyansat og ansæt-
telsesdato, således vedkommende kan overflyttes til 
K16, såfremt de er medlemmer i forvejen.  
Opfordre medlemmer, der har haft nedsat kontin-
gent og kommer tilbage fra orlov til at give kredsen 
besked på, at de er tilbage.  
 
Resultat af Medlemsundersøgelse ligger på DLF InSi-
te, helt nede i bunden – brug Stifinder: Medlemsun-
dersøgelse. Fælleskommunale og egne skoleresulta-
ter kan deles med egen skoleledelse – ikke andre 
skolers undersøgelsesresultater. 
 

4 Eventuelt  

 
Lotte Grell/Heidi Yoma Rasmussen 

 
Dirigent: Pernille    
Referent: Lotte Grell 
Oprydning: Kristoffer Rømer  
 
Bilag til dagens møde var: 
 Arbejdsplan ved generalforsamling 2020 
 Bilag involverende fagforening 
 Dag med medlemmerne – involverende fagforening 
 Dagsorden TR Møde den 25. februar 2020 
 FAGLIG KLUB Involverende fagforening 
 Procesplan for forflyttelser 2020-21 


