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Referat fra styrelsesmødet mandag den 5.12.2016 
  

Fraværende: Lone Clemmensen (kredsformandsmøde) 

 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 24.10.2016 Godkendt med den bemærkning, at der 
ønskes en præcisering af referatets pkt. 
2: 
 ”Delvist godkendt” 

3. Opfølgning på igangværende opga-

ver/beslutninger: 

Der efterlyses fast placering af indkøbte 

bøger, samt procedure for udlån. 

4. Kredskontoret. 
 STM den 23. januar aflyses. 4 styrel-

sesmedlemmer kan ikke være til 
stede.   

 Thomas er mødeleder på STM den 9. 
jan. og Hanne ordstyrer. 

 I kommunikationsgruppen er vi gået i 
gang med planlægningen af general-
forsamlingen. Det er usikkert om vi 
kan afholde virtuel generalforsam-
ling på Ærø. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Lone er på kredskontoret i vinterferi-
en.   

 
Til efterretning. 
 
 
Til efterretning. 
 

På ”Drevet” under Kommunikation kan 
I, i referatet fra 1.dec.2016 læse om 
planlægningen af generalforsamlingen 
2017.  
Vurderingen er p.t. at det ikke i forbin-
delse med generalforsamlingen i marts 

2017 er teknisk muligt at afholde virtu-
el generalforsamling på Ærø med det 
udstyr, der er til rådighed. 
Til efterretning. 

5. Regnskab/budget. 
I er velkommen til at komme med ideer, el-
ler bare påmindelser(sendes til Johanna) i 
forhold til det kommende års budget.  

 
Kassereren gennemgik regnskabsrap-
porten. Der er god overensstemmelse 
med budgettet. Gennemgangen blev 

taget til efterretning. 

6. Overenskomst/arbejdstid/kommunerne. 
a)Der er fastsat forhandlingsdato på Lange-
land. 
b)Forlænget frist fra DLF, på registrering af 
data. 
c) Regionale kredsformandsmøder vedr. ar-

bejdstid. Lone og Hanne deltager. 
e) Skrøbelev Skole. 

 
Der er aftalt møde 15. december 2016.  
 
Fristen er forlænget til 22.12.2016 
 
Til efterretning.  

 
Hanne Nielsen orienterede om planerne 
for ændret organisering af Skrøbelev 
skole. Hanne Nielsen har som FTR afgi-
vet høringssvar, og bl.a. stillet spørgs-
målstegn ved proceduren, såfremt 
Skrøbelev skole nedlægges som selv-
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stændig skole. 

7. Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljøforum 
Fyn/AMR. 
 
 
 

a)Mødet den 19. dec.  
 
 
 
 
 

 
b)Pia og Thomas deltager den 23. januar i 
konference vedr. ny arbejdsmiljøstrategi. 
(TR mødet samme dag flyttes til den 30. 
jan. TR får tilsendt ny revideret liste med 
mødedatoer det næste halve år) 

 
Pia Jensen orienterede om mødet i 
ARBPOLFO 23.11.2016. Referat er ud-
sendt 28.11.2016. Orienteringen blev 
taget til efterretning. 

Der er planlagt flg.emner til mødet: 
Chikane på de sociale medier 
Magtanvendelse 
Registrering af vold og trusler 
Arbejdsmiljø på skolerne - erfaringsud-
veksling 

Elektronisk APV fra foreningen. 
Til efterretning. 
 

8. Pædagogisk/Pæd.polfo.  

a)Dialog møde i Svendborg. 
 
 
b)Dialogmøde på Langland. Skal vi bruge 
samme fremgangsmåde som Svendborg. 
 
c)Thomas og Allan kan tilmelde sig det cen-

trale møde vedr. pæd. Den 9-10 feb. 

 

Thomas Henriksen orienterede om mø-
det 12. december om læringsmålstyret 
undervisning og læringsplatforme. 
Hanne Nielsen drøfter mulige emner til 
dialogmøde på Langeland med de øvri-
ge tillidsrepræsentanter på Langeland. 
Til efterretning. 

9. Særlige medlemsgrupper. 
Opfølgning på arbejdet med inklusionsun-
dersøgelsen. 

Allan Østergaard orienterede om arbej-
det. 
Orienteringen blev taget til efterret-
ning. 

10. MED/ledelse/Kursusforum Fyn. 

 
a)Budgetpunkt på TR møderne 

Sektor MED Svendborg: Det fælles 

AMR-møde i Svendborg er udsat til maj 
2017. 
Arbejdet med budgetter skal jævnligt 
være et punkt dagsorden til TR-møder. 

11. TR arbejdet. 
a)Evaluering af TR/AMR kurset. 

 
Enkelte deltagere havde givet udtryk 
for, at Svendborg Kommune fyldte for 

meget på kurset. Hanne Nielsen prøver 
at finde konkrete eksempler som kan 
indgå i evalueringen. 
Det er vigtigt, at der følges op på tirs-
dagens program på TR-møder. 

12. Fagpolfo. Intet til referat. 

13. Kommunikation. 
a)Nyhedsbrev i dec. Husk jeres bidrag. 

Hanne Nielsen orienterede om arbejdet. 
Orienteringen blev taget til efterret-
ning. 

14. Nyt fra DLF centralt. Intet til referat. 

15. Punkter til næste møde. Budget 2017 
Foreløbige emner til budget 2017: 
Varighed af TR-kursus 
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Teknisk udstyr til lyd og billede på 1. 
sal 
Kontingent 2017 
Det videre arbejde med skema til risi-
kostyring/vurdering (Hanne Nielsen) 
Procedure for opstilling af krav til OK 

2018. 
Placering af indkøbte bøger og procedu-
re for udlån. 

16. Meddelelser. Intet til referat. 

17. Evt. Intet til referat. 

18. Evaluering af mødet. På skift. Intet til referat. 
 
Referat: Svend Aage Janum. 
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