
Referat fra styrelsesmødet den 21.8.2017 

Kl. 10.00 til 12.00 

 

Fraværende: Allan Østergaard (sygdom), Pia Ewe Jensen fra pkt. 6 (Møde i 
Odense) 

 

 
 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 

kredsinternat. 

Godkendelse af referat fra 

kredsstyrelsesmøde 
12.06.2017 

Godkendt. 

 

Godkendt. 

3. Opfølgning på 

igangværende 

opgaver/beslutninger. 

a). Uddannelse af 
styrelsesmedlemmer: Thomas 

og Lone tager modul(FTF’s 

diplomuddannelse): 

Økonomisk ledelse for 
tillidsvalgte. 

b)Styrelsesmedlemmernes 

deltagelse i Skriveaftenerne. 

Husk at forberede emner der 
kan arbejdes med. Gerne fra 

vores indsatsområder med 

udgangspunkt i elev-
rettigheder 

 

 

 

Vedtaget. 
 

 

 

 
 

Styrelsesmedlemmer deltager så vidt 

muligt i skriveaftenerne. 

4. Kredskontoret. 
Hanne har som I alle ved 

besluttet sig for at stoppe i 

kredsstyrelsen. Hendes 

beslutning er definitiv.  
a) beslutning vedr. evt. 

forlængelse af Netes 

ansættelse. 

b)Hvor mange deltager i 

spisningen sammen med de 
andre fynske kredse på 1. 

kongresaften? 

c) Vi har fået en henvendelse 

fra Alternativet om afholdelse 

 
Der udskrives valg af 

kommunerepræsentant på Langeland. 

 

 
Forsøges forlænget resten af 2017. 

 

 

Alle deltager 

 
 

 

Der forsøges afholdt vælgermøde forud for 

kommunalvalget med deltagelse af alle 



af valg arr. vedr. folkeskolen i 

forbindelse med 

kommunalvalget. Hvis vi ikke 

afholder et vil de sikkert gøre 

det. Skal vi afholde et sådan? 
 

partier. 

Thoms Bjørn Henriksen prøver at finde en 

ordtyrer. Tid og sted besluttes senere. 

5. TR arbejdet. 

a) Dagsorden til TR mødet 

den 28.aug. Fælles og lokale 
TR møder. Samme dag er der 

mini TR møde kl. 15.00 til 

16.30. for Tåsingeskolen, 

Heldagsskolen, 

Vestemarkskolen vedr. 
Arealeffektivisering, bl.a. 

rykker der børnehaver ind på 

skolerne. Se. Svendborg 

budgetseminar 27. juni 2017.  

 

Der afholdes kun fællesmøde. 

 

6. Arbejdsmiljø. 

a)Indeklima. Indsats området 

Udsat til næste møde. 

7. MED arbejdet. 

a) Deltagelse i arbejdsgruppe 

i Svendborg vedr. 
MinUddannelse. Thomas og 

Lone. 

Der blev orienteret om arbejdet. 

8. Skolepolitisk arbejde. 

a) Inklusion, indsatsområde 

Udsat til næste møde. 

9. Særlige medlemsgrupper. Udsat til næste møde. 

10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle 

områder. 

Fagpolfo på den 28.8  

Der blev orienteret. 

11. 
Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 

a) Lønforhandlinger 

Langeland. 
b) Ærø 

c) Ok løn tjek 

 

d)Timetal ned og samarbejde 
skole og forældre. 

Indsatsområde. 

 
 

 

Der blev orienteret om forhandlingerne på 

Langeland og om forslag til 
forhandlingsemner på Ærø. 

Der orienteres om løntjekket på TR-mødet 

28.08.17 

Der blev orienteret om arbejdet. 

12. Kommunikation Thomas (hvis muligt) og Johanna deltager i 

møde om DLF`s samarbejdsplatform. 



13. Regnskab og budget. Kassereren havde orienteret pr mail om 

regnskabsrapporten. Ændret 

kontingentafregningsform giver ikke et 

retvisende billede af kontingentindtægterne 

d.d., men først ved udgangen af 
september. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

14. Punkter til næste møde. Forslag til forretningsorden behandles på 

næste møde. 

15. Eventuelt. Intet til referat. 
Referat: Svend Aage Janum. 
 

 Der er indkøbt to bøger: Robusthed og ledelse & økonomistyring i det 
offentlige. 

 Bogen ”Uren pædagogik 3” er bestilt. 

 Der er ved at blive indkøbt bærbar computer der kan ”trække” Adobe pakken. 
 Det er aftalt med Ulla Kock at afholde møde for børnehaveklasselederne den 

24. januar kl. 16.30 til 19.00. 

 Johanna deltager i møde vedr. overflytning af dele af hjemmesiden til den nye 

DLF samarbejdsplatform. 
 Lone er ude at undervise fra onsdag til fredag den 23. til 25. aug. 

 Vi har forlænget deadline for kredsens spørgeskema undersøgelse til den 25. 

aug. 

 Vi har drøftet om Johanne evt. skal deltage på kursus i programmerne i 
Adobe-pakken. Evt. som online HK-kurser. 
 

 

 
 

 
 
 


