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Dagsorden til styrelsesmødet mandag den 24.4.2017 
 kl. 9.10 – 12.00 

 

Referent Hanne/Lone 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat. Godkendt 
3. Opfølgning på igangværende op-
gaver/beslutninger: 

Sommerferiefrokost, starter med TR-møde. Bestil 
minigolf: Fie og Johanna. 
 

4. Kredskontoret. 
Evaluering af generalforsamling. 

1. maj. 

Lokaliteter: Gode.  
Mad: Fremragende, god mad. 
Der var et forarbejde med, at få voksne og ele-

verne til at stå for det praktiske i forbindelse med 
maden. Men de lykkes rigtig godt med det. 
Elektroniske (Ærø): Fungerede ikke så godt. 
Det gav en mærkelig stemning når de var så få.  
Begyndervanskeligheder: hvor skal vi stå i forhold 
til kameraet når vi taler, hvornår spiser vi mm. 

Positivt at vi på Ærø kunne komme hurtigt hjem.  
Synd at vi er delt på 2 matrikler, giver ikke sam-
me indlevelse i debatten. 
Vi havde valgt den forkerte skærm på Vester-
markskolen. Skærmen var bagved kredsstyrelsen. 
Vi skulle have valgt den i siden, så alle kunne se 
deltagerne på Ærø. 

Der blev udtrykt bekymring i forhold til at afvikle 
generalforsamling på 2 matrikler fremadrettet, 
også i forhold til afstemning. 
Det kræver enormt mange ressourcer at få det 
elektroniske til at fungere i forhold til 2 matrikler, 
på begge matrikler. 

Politiske: Gode debatter. Positivt at så mange 
sagde noget. 
Fremmøde: Alt for få. Find inspiration til at til-
trække deltagere. Problem at en del havde til-
meldt sig men ikke kom. 
2 matrikler gav ikke flere deltagere end normalt 
fra Ærø. 

Generalforsamling tages op på internatet. 
 
1.maj: 
Starter ved den gamle viking (AOF), og går til 
Krøyers have.  
Thomas foretager indkøb til aktiviteterne på bør-
neområdet. 

 

5. Regnskab/budget. 
Frikøbsdrøftelse. Se bilag. 

Intet til referat.  
Frikøb: Frikøb er drøftet ud fra bilag. Frikøbet er 
vedtaget. 

6. Overens-
komst/arbejdstid/kommunerne. 

Orientering om justeringer i Lokal aftalen i 
Svendborg. Tiden til TR-opgaven er justeret. 
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Svendborg ny aftale. 
Lønforhandlinger Langeland. 

Orientering om forhandlingerne på Langeland. Der 
er afsat  0,25% til lokal løn. 

7. Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljøforum 
Fyn/AMR. 

Intet til referat. 
Møde 3. maj i Odense. 

8. Pædagogisk/Pæd.polfo.  
 

Opfølgning på medlemsundersøgelse 
vedr. inklusion. 

Orientering om møde. Digitale platforme tages op 
som tema næste gang. 

Konklusioner på vores lokale undersøgelse tages 
på som punkt på næste møde. Undersøgelsens 
resultater sendes ud til alle styrelsesmedlemmer. 

9. Særlige medlemsgrupper. Intet til referat. 

10. MED/ledelse/Kursusforum Fyn. Orientering om sektor-MED møde. Orientering om 
drøftelse af processen omkring ”Min uddannelse”.  

11. TR arbejdet. 
 
Evaluering af TR kursusdag den 3. 
april. 

Deltagelse i faglig klub på skolerne omkring OK18 
er koordineret. 
 
 

12. Fagpolfo. Intet til referat 

13. Kommunikation. 
Lokal spørgeskemaundersøgelse ud-

sendelse 

Der udsendes ny spørgeskemaundersøgelse, som 
lægger sig op ad den gamle for at kunne sam-

menligne. Lone/Johanna 

14. Nyt fra DLF centralt. 
Kredsformandsmøde den 19. maj. 

Orientering om afholdelse af kredsformandsmøde 

15. Punkter til næste møde.  

16. Meddelelser. Orientering 

17. Evt. Orientering 

18. Evaluering af mødet. På skift.  
 

 

 

Kalenderne kommer i uge 17  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:086@dlf.org

