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 7. februar 2018 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
mandag den 06.02.2017 

  
Fraværende: Ingen. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 09.01.2017. Godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

 
 Generalforsamling status 

 

På generalforsamlingen i 2015 blev 
der givet tilsagn om at undersøge mu-
lighederne for at gennemføre elektro-
niske afstemninger ved personvalg, 

samt mulighederne for at afholde ge-
neralforsamling samtidigt på 2 adskil-
te lokaliteter. 
Da det fortsat skal være muligt at stil-
le op til personvalg på generalforsam-
lingen er det ikke muligt at gennemfø-

re elektronisk afstemning. 
Det vil kræve en investering i, eller le-
je af teknisk udstyr for at kunne gen-
nemføre en generalforsamling på 2 
adskilte lokaliteter. 
Der indhentes priser. 
 

4. Kredskontoret. 
4.a. Kredsinternat den 22 og 23. maj.  
Afholdes det på Sukkerfabrikken Langeland 
i Tranekær – er booket 
4.b. Indretning af kopirum – der mangler 
lidt bordplads efter det lille bord er væk 
4.c. IT-udstyr – bærbar/projektor 

 
Kredsinternatet afholdes på Sukkerfa-
brikken i Tranekær. 
 
Der flyttes et bord fra det lille kontor. 
 
Der er afsat midler i budgettet. Lone 

Clemmensen og Hanne Nielsen fore-
tager de nødvendige indkøb, så udsty-
ret på 1. salen fungerer tilfredsstillen-
de. 
Der udsendes en vejledning til at in-
stallation af kontorets printer. 

 

5. Regnskab/budget. 
5.a: Regnskab 2016 ligger hos revisor – vi 
afventer. 
5.b Budget  
 

 
Intet til referat. 

6. Overenskomst/arbejdstid/kommunerne. 

 

Mødet med Langeland kommune er 

udsat til 7. marts. 
Lone Clemmensen holder møde med 
skolechefen i Svendborg 10.02.. Her 
drøftes bl.a. hvordan der følges op på 
arbejdstidsaftalen. 
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7. Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljøforum 
7.a. Fyn/AMR. – ref. fra mødet 1/2 
7.b. Arbejdsmiljøstrategi – ref. fra konfe-
rencen 23/1 – Status hos os 
7.c. Udkast til dagsorden AMR/TR møde 
20/2-2017 – Tema: ”Et godt arbejdsmiljø i 
en folkeskole med store udfordringer” 

 

Intet til referat. 
Der blev orienteret om DLF`s ar-
bejdsmiljøstrategi, og hvor langt kred-
sen er i arbejdet. 
 
Mulige emner blev drøftet: Risikosty-
ring og –vurdering, DLF`s arbejdsmil-

jøstrategi, Minuddannelse og Arbejds-
tilsynets koordinerede indsats. 
Dagsorden udsendes i denne uge. 
 
 
 

 

8. Pædagogisk/Pæd.polfo.  Intet til referat. 

9. Særlige medlemsgrupper. 
Planlægning af Bh.kl. mødet den 6. marts. 
16.00 til 18.00. Allan planlægger - status 

 
Der blev orienteret om arbejdet. 

10. MED/ledelse/Kursusforum Fyn. 
10.a. Evt. kontakt til lederforeningen - sta-

tus.  
 

 
En henvendelse til lederforeningen 

drøftes på næste møde. 

11. TR arbejdet. 
 

 11.b. Evaluering af TR mødet den 30. 
jan. 

 Valg af TR eller kontaktperson på de 

små enheder Naturskolen, Skrøb-
elev, Svendborg Museum - procedure? 

  
 
 
 

 11.d. Tr kursus d 3.april. Erhverssko-

lens kantinen er bestilt.  
Planlægning af dagen? 

 TR/AMR/Leder/Forvaltning 24.april – 
Tage Søndergaard 

 11.d. Status på planlægning af TR 
sommerfrokost? 

 Struktur på Mini-TR møderne 
 

 
Der blev orienteret om mødet. 
 
Hanne Nielsen og Allan Østergaard 

besøger Skrøbelev skole, og forsøger 
at få valgt en kontaktperson. 
De øvrige små steder vurderes enten 
at være dækket ind af en TR på en til-
knyttet skole, eller gennem direkte 
kontakt til kredskontoret. 
Der er afbud fra Tage Søndergaard, så 

der skal findes en anden oplægshol-
der. Drøftes fortsat på næste møde. 
P.t. ikke afklaret. 
 
Der blev orienteret op status. 
 

Drøftes på næste TR-møde. 
 
 
 
 
 

12. Fagpolfo – kort fra mødet d.16/1 Intet til referat. 

13. Kommunikation. 
13.a. Interview til beretningen - status. 
13.b. Facebook – hvordan skaber vi dialog 
på siden 
13.c. Billeder til artikler mm. – hvor er ka-
meraet? 
 

 
Der blev orienteret om status. 
Udsat til næste møde. 
 
Kameraet opbevares på Lone Clem-
mensens kontor. 
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14. Åbent medlemskursus – ideer til ind-
hold 
14.b TR/AMR-kursus i December – ideer til 
indhold. 

Udsat 

15. Nyt fra DLF centralt. 
 

Udsat 
Mødet blev afslutte efter dette punkt. 
 

16. Punkter til næste møde.  

17. Meddelelser.  

18. Evt.  

19. Evaluering af mødet. På skift.  
 
Referat: Svend Aage Janum. 
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