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 Glamsbjerg 2. december 2020 

  

 
KREDSSTYRELSESMØDE på kredskontoret onsdag den 2. december kl. 10.50 – (12.30) ca. 13.00  

 

 

DAGSORDEN: 

 

 

 

1. Godkendelse af referat. 

godkendt 

 

2. Meddelelser/gensidig orientering 

 

Ansættelsesforløb om ny afdelingsleder for Dag-

tilbud og Skole er i gang. 

Brylle Skole er klar til at afvente behandling af 

retningslinjer i FællesMEd om digtal understøttel-

se. 

FællesMEd har bakket op om ny organisering af 

vores område med afdelingsleder og direktør. 

FællesMED har bakket op om ny organisering af 

DSA-området. Modellen sendes nu i høring. 

Økonomien på UBF ser samlet godt ud med 2,3 

mio. kr. i mindreforbrug. 

FællesMED har anbefalet ikke at videreføre 

Gummerup Skole som en afdeling af Glamsbjerg-

skolen. 

Mette Kramper, Pilehaveskolen, er nu formand for 

Assens_Middelfart Feriefond. 

Løntjek: der er blevet fundet op til 950.000 kr., 

hovedsagelig ved at gøre lærere opmærksom på 

erfaringsdato. 

En del vikariater besættes af ikke-uddannede. Der 

er også flere uddannede lærere i vikariater, der 

ikke er medlem af DLF. 

Assens Kommune giver ikke nogen endelig tilba-

gemelding vedr. forlængelse af lokalløn. VL har 

derfor krævet forhandlinger, der skal finde sted 

senest midt i januar. Dog ikke, hvis aftale om 

forlængelse indgås. 

Uenighed om ansættelse af lærer på Misbrugscen-

teret. 

Karsten fortalte om sygemeldinger. 

 

Annette har ikke modtaget nogen tilbagemeldin-

ger fra TR om Mellemformer (specialundervis-

ning). Vi spørger på kommende TR-møde. 

 

3. Lokal arbejdstidsaftale 

Forhandling fra 1.12.2020 drøftet. Der arbejdes 

videre med formuleringer og afklaring af udestå-

ender. Drøftes med TR på kommende TR-møde. 

 

4. Covid-19 

En skole har gjort opmærksom på, at der ikke 

bliver gjort rent, hvis der er sygdom i rengø-

ringspersonalet. Det vil der blive taget hånd 

om, ifølge EK. 

Ved udbrud på skoler følges sundhedsmyn-

dighedernes anvisning.  

 

5. Arbejdsskadelov 

AMR og TR´s opgaver ved en arbejdsskade 

blev gennemgået. 

AMR´s opgaver sendes ud til AMR med tilhø-

rende forklaring. Det gennemgås på et kom-

mende møde for AMR. 

På et kommende TR-møde gennemgås hhv. 

TR og AMR´s roller sammen med oversigt 

over andre aktørers opgaver. 

 

6. Punkter til kommende møder 

 

 

7. Emner til Medlemsnyt 

 

 

8. Evt. 

Intet. 

 

Referent: Karsten 
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