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Referat fra styrelsesmødet mandag den 24.10.2016 
Referent: Fie  

Fraværende: 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Lone Godkendt. 

2. Godkendelse af referat. Lone Delvist godkendt 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

Lone Almindelig tilfredshed med, at 
vi kan læse det selv i "orientering". 

4. Kredskontoret. Lone Ingen bemærkninger 

5. Regnskab/budget. Pia LOC gjorde rede for, hvordan 
ordningen er rent økonomisk for 

pensionisterne. 
Der indkøbes to telefoner til LOC og 
SVJA. 
Der er indkøbt en eksterne harddisk 
til kontoret som arkiv for kontoret. 

6. Overenskomst/arbejdstid/kommunerne. 
b)Arbejdstidsdrøftelser. Fælles faglig klub-

møde Langeland. Fastsættelse af ny dato 
for forhandling. 

Lone/Hanne LOC og Hanne har holdt 
møde med medlemmerne på Lange-

land ang. flextid i.f.t. arbejdstidsaf-
tale 
Hanne/Lone 
 

7. Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljøforum 
Fyn/AMR. 

a) AMR mødet den 19. december. Thomas 
B. er i gang med planlægningen. 

Pia Thomas B. og Pia arbejder fortsat 
med planlægningen. Risikovurde-

ringsskema lagt ind på Google drev 
af Thomas B. 
 
Thomas B. 

8. Pædagogisk/Pæd.polfo.  
Pisa 6. lanceres den 6. dec. omtale i medi-
erne lokalt inden. 

Inklusionseftersyn. Kredsen skal lave en 
undersøgelse. 

Lone Naturfag PISA lanceres den 6. 
dec. 2016. Inklusionseftersyn: DLF 
har sendt videre til kredsene ang. 

undersøgelse. Allan tager sig af den. 

9. Særlige medlemsgrupper. Allan Intet 

10. MED/ledelse/Kursusforum Fyn. Thomas B. Se pkt. 11 

11. TR arbejdet. 
a)Planlægning af TR kurset. Påbegyndt. 

b)Regionalt møde den 7. nov. 
c)Mini TR møde for udskoling den 28. no-
vember. 
d)kursusforum Fyn: hvilke kursusønsker 
har vi? 
e) LO`s henvendelse. Se nederst. Vi kunne 
have dem med på TR mødet den 31.10? 

Lone  
a) TR-kurset 14. - 15.nov. Camilla 

Bengtsson kommer om formiddagen 
med emenet:"Vold og magtanven-
delse". Pia og LOC arbejder videre 
med planlægning. 
c) Allan og Thomas B. tager sig af 
dette; sætter sig ind i alt vedrørende 
de afsluttende prøver (tager over ef-

ter Thomas Lejre) 
d) Taler med TR´erne den 31. okt. 
ang. emne. 
e) Tager den på mødet den 31. okt. 
med TR´erne 
 

12. Fagpolfo. Lone Intet 
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13. Kommunikation. Lone/Hanne Intet 

14. Nyt fra DLF centralt. Alle Intet 

15. Punkter til næste møde.  

16. Meddelelser.  

17. Evt.  

18. Evaluering af mødet. På skift.  
 

 

 

Meddelelser. 
 Kursus vedr. Hjemmeside den 4. oktober. Lone deltog ikke.  
 Der er afsendt invitation til ”Kursus i skrivedans” for børnehaveklasseleder til 

børnehaveklasselederne og skoleledere i vores 3 kommuner. Der er tilmeldte 
nok til afholdelse.  

 Hanne og Lone har været på besøg på Humble og Marstal skole og interviewer 
lærerne om hvad der skaber arbejdsglæde samt hvad der ”rør” sig i deres un-
dervisning.  

 Thomas og Lone har inviteret BUPL og PMF i vores 3 kommuner til fællesmøde 
for at afdække samarbejdsflader. Onsdag den 3. nov. kl. 10 til 12. 

 Lone deltager i møde vedr. MED aftalen på Langeland. Onsdag den 9. nov. kl. 
16.30 til 18.00. 

 Hanne og Lone har afholdt faglig klub møde på Langeland vedr. lokal aftale.  
 frikøb til Thomas Bjørn 
 Der er indkøbt to mobiltelefoner. (Svend Aage og Lone)En eksternharddisk til 

”elektronisk arkiv”, samt kniv- skeer og gaffel- og servietholdere til første sal.  
 Der er aftalt møde med Logopæderne Langeland 

 Der er udsendt Nyhedsbrev før efterårsferien. 
 Der er ca. 60 deltagere til åbent medlemskursus. 
 Drøftelse af læringsmålstyret undervisning og læringsplatformene (Min uddan-

nelse/Educa)fortsættes i pædagogisk udvalg. 
 Hegn mod skel til nabo er taget ned et nyt sættes op i foråret. 
 Garageporte er blevet malet. 

 Hjul på kontorstole skal udskiftes i nødvendigt omfang. Lone tager sig af opga-
ven. 

 Der afholdes et online møde med Marstalskole i november med henblik på at 
afprøve mulighederne afholdelse af generalforsamlingen i marts. Mødet skal 
afvikles på rådhuset i Ærøskøbing. 

 

Henvendelse fra LO Sydfyn:  
LO Sydfyns skolekontakt har endnu engang drøftet hvilke muligheder vi har for at få skolerne/lærerne til, at blive opmærksomme på 

LO Sydfyns tilbud til dem. 

  

Vi har den opfattelse, at lærerne enten har for travlt eller slet ikke er opmærksomme på, at LO Sydfyn kan tilbyde gæstelærerbesøg. 

  

Derfor kunne vi godt tænke os, at få afgang til skolerne gennem tilllidsrepræsentanterne på skolerne.  

Dels ved at invitere TR’erne til møde og fortælle om LO Sydfyns fortræffeligheder og/eller at få mulighed for at deltage i et møde på 

skolen gennem tillidsrepræsentanten. 

  

Er det sådan, at du har mulighed for at give mig en maildatabase til tillidsrepræsentanterne i Øhavets Lærerkreds område? 
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