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Referat fra kredsstyrelsesmødet 
mandag den 15. maj 2017 

  
 
Fraværende: Hanne Nielsen, Anne Sophie Askjær. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  
Pkt. 4 b tilføjet: 
Forespørgsel fra BUPL, PMF og FOA 
vedr. etablering Velfærdsgruppe til at 
arrangere demonstrationer på Velfærds-

alliancens demo dage. 

Pkt. 4 b tilføjet: 
Forespørgsel fra BUPL, PMF og FOA vedr. 
etablering Velfærdsgruppe til at arrange-
re demonstrationer på Velfærdsallian-
cens demo. 

Dagsorden herefter godkendt. 

2. Godkendelse af referat. Referat fra 24. april 2017 blev godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

Intet til referat. 

4. Kredskontoret. 
4.a. Evaluering 1. maj. 
 

 
 
 
 
 
 

4.b. Forespørgsel fra BUPL, PMF og FOA 
vedr. etablering Velfærdsgruppe til at ar-
rangere demonstrationer på Velfærdsallian-
cens demo 
 

 
Til overvejelse: 
Kan deltagelse i et arrangement Grund-

lovsdag være en supplerende platform 
for formidling af foreningens budskaber ? 
Kam 1. maj arrangementet suppleres 
med et efterfølgende arrangement sam-
me dag fra kl 16 på kredskontoret for 
lærere/børnehaveklasseledere ? 

Udsat til næste møde. 

5. Regnskab/budget. 
 

 
5.a. Indkøb af kunstværk af Jes Nordby. 
Ca. 3500 kr. investering. 

Kassereren gennemgik regnskabsrappor-
ten. Gennemgangen blev taget til efter-

retning. 
Drøftet. Behandles på internatet i maj 
2017. 
 

6. Overenskomst/arbejdstid/kommunerne. 
6.a. Løn Langeland 

 
 
 
6.b. Tilbagemeldinger fra Fagligklub mø-
derne. 

 
Der blev orienteret om de igangværende 

lønforhandlinger på Langeland. Inden 
næste møde udveksles der skriftlige for-
slag til fordeling af de afsatte lønmidler. 
Fristen for tilbagemeldinger til Hovedfor-
eningen om krav til OK 18 er fredag 19. 
maj. De kredsstyrelsesmedlemmer 
sammenfatter budskaberne fra de af-

holdte Faglig Klub møder i det udsendte 
skema fra foreningen. Skemaerne sen-
des til Lone Clemmensen senest torsdag 
18. maj kl 12, Hvorefter Lone Clemensen 
sammenfatter og sender til foreningen. 

7. Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljøforum 

Fyn/AMR. 

Udsat til næste møde. 
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8. Pædagogisk/Pæd.polfo.  
8.a. Gennemgang af medlemsundersøgel-
sen vedr. inklusion. ½ time afsat til punktet 

 
Udsat til behandling på internatet i maj 
2017. 

9. Særlige medlemsgrupper. Udsat til næste møde. 

10. MED/ledelse/Kursusforum Fyn. Udsat til næste møde. 

11. TR arbejdet. 

11.a. TR mødet den 29. maj. 

 

Fælles møde: 
Mødeplan TR/AMR 17/18. 
Medlemsdebatfolderen: ”Bland dig i de-
batten.” 
Elevernes ferieplaner i kommunerne. 
Kommunalvalget. 

Lokale møder: 
Erfaringsudveksling vedr. planlægning af 
næste skoleår. 
Aftale om TR-tid (Kun Svendborg). 

12. Fagpolfo. Intet til referat. 

13. Kommunikation. 
13.a. Nyhedsbrev. Se mailen vedr. opgaver. 

 
Deadline for korrektur på indlæg er 1. 

juni, men indlæg må gerne sendes til Jo-
hanna inden. 

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

Mødet blev afsluttet efter dette punkt. 
Ikke behandlet. 

15. Punkter til næste møde. Ikke behandlet. 

16. Meddelelser. Ikke behandlet. 

17. Evt. Ikke behandlet. 

18. Evaluering af mødet. På skift. Ikke behandlet. 
 

 Velkomstmappe til TR under udarbejdelse. 

 MED aftalen på Langeland er tilrettet med ændringer fra Parterne og forhandlingsorganet skal mødes til det videre 

arbejde med aftalen. 

 Problemstillingen vedr. løndrøftelser i MED systemet, er sendt til DLF. 

 Der er organisationsændringer i Svendborg Kommune, der medfører ændringer af strukturen i MED. 

Det er afklaret hvordan disse ændringer kan gennemføres. Kontakt med næstformanden i Hovedudvalget samt 

formanden for FTF Region Syddanmark.  

  Drøftelser på kontoret siden sidste møde: registrering af arbejdstid, læreruddannelsen, pædagoger og undervisning, 

OK18, kredsstyrelsens arbejde næste skoleår. 

 Flere af de planlagte OK18 møder er aflyst. 

 Fliserne i gårdhaven bliver renset. 

 Spørgeskemaundersøgelsen er klar og udsendes i starten af juni. 

 Planlagt kredsens opgaver i forbindelse med nye TR og deres uddannelse. 

 Udsendt materiale til TR vedr. OK18 og TR og AMR’s samarbejde i forbindelse med skoleårets planlægning. 

 Sakset aviser  

 Påbegyndt arbejdet med Velkomstmappe til AMR. 

 Planlægning af Internat, herunder overvejelser om ændringer i forretningsordenen for kredsstyrelsen. 

 Taget billeder til næste Nyhedsbrev. 

 Lagt artikler og billeder på Facebook. 

 
Referat: Svend Aage Janum. 
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