BORNHOLMS LÆRERFORENING
DLF KREDS 71

Kommandantgården
Rosengade 2 B
3700 Rønne

Side 15
CFJ

Torsdag d. 10. oktober 2019,
Kl. 12.15 – 14.15

KS-møde
Tilstede:
Afbud:

CFJ, CD, CT, SBS
JL

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Spørgsmål til udsendt

AMR-stormøde den 12. dec. Vi opfordrer til at
HMU-AMR-repræsentanten tager med.
DLF har sendt en støtte-mail til Per Christensen fra
3F.
Formandsmøde den 16. december i forbindelse med
frigivelse af kommisionsrapporten omkring
periodeforhandlingerne. Herefter er der TR-stormøde
17. december, vi håber på nærmere info snarest.
Gode debatter bl.a. om Er vi gearet til fremtiden,
som har stor betydning for os. Opbakning til at
fastholde de lokale kredse og støtte til at finde hjælp
til de udfordringer, som vi bl.a. har med at få
økonomien til at hænge sammen. I den forbindelse er
der givet grønt lys til at DLF kan afprøve
pilotprojekter, hvor BLF blev nævnt specifikt.
Vi arbejder videre på at lave et forslag til fordelingen
af kongresdelegerede, så alle kredse har mindst 2
delegerede.
Formands, -næstformandsvalget lagde en dyne over
debatterne. Kommentar fra LL-repræsentant om en
forventning om samarbejde og intern ro.
Gode indlæg fra Lizette Risgaard, Pernille
Rosenkrantz-Teil og Jakob Bundsgaard med
opbakning til folkeskolen.
Det var godt for vores interne samarbejde at have
hele KS med, med undtagelse af Christian Thøgersen
som var til brk-budget-forhandlinger som FTR.
Opfølgning på kongres samt strategi i forbindelse
med periodeforhandlingerne.

materiale fra BLF/DLF

3. Kongres 2019

4. Formandsmøde 23.
oktober

5. Opfølgning på temadag
Kredsens økonomi
Indsatser
Tlf. 5695 5055

I forlængelse af punkt 4 har CFJ møde med Thomas
Andreasen og en fra sekretariatet omkring
pilotprojekt vedr. BLFs økonomiske virkelighed og
fremtid.
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Der er berammet møde med kommisionsformand Per
B Christensen den 11. november i forbindelse med
periodeforhandlingerne.
Skolechefstillingen er genopslået. Vi får tidligst ny
skolechef 1. dec. Vi har et tomrum og mangler bl.a.
at drøfte planlagt fravær, det udvidede
undervisningsbegreb og selvstyrende teams.
Samarbejdet omkring ny MED-aftale fungerer godt.
Der er aftalt forhandlings-punkter og møderække.
Vilkårsbilagene skal bl.a. forhandles.

7. Meddelelser


FU



HMU/CMU



BLF-tema/info
TR-møder



FU: Berit og CFJ har været til minikursus i
Docunote, som er et journalsystem, der overholder
GDPR-lovgivningen og er relativt let at bruge.
HMU: Budgetforhandlinger i sidste uge.
Skoleområdet er gået relativt frit på nær to-sprogs
området, klassekvotient i modtagerklasserne og
madskole på HRS.
CMU: Mai-Britt (suppl for Søren) er indtrådt i CMU,
da Søren Lau er trådt ud. Det er endnu ikke meldt ud,
hvem der overtager fra Lene Schäd.

8. Eventuelt
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