
Referat fra styrelsesmødet den 19. feb. 2018 

 

 

Fraværende: Anne-Sophie Askjær deltog i pkt. 1 – 5. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt.  

2. Godkendelse af referat. Referat fra mødet 29. januar 2018 blev 
godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 

Der blev orienteret om 

kredsstyrelsesmedlemmernes besøg på 

skolerne på Langeland i forbindelse med 
den manglende repræsentation af 

Langeland i kredsstyrelsen. 

MED-aftalen på Langeland er endnu ikke 

underskrevet. 

Deltagelsen i KL`s Børn og unge topmøde 
blev evalueret.  Der var generel tilfredshed 

med deltagelsen. Muligheden for dialog 

med samarbejdspartnere blev især 

fremhævet som positivt som en god 
platform for fortsat samarbejde. 

4. Kredskontoret. 

Generalforsamling. 

 

 

Den skriftlige beretning er færdigredigeret. 

Regnskabet er afsluttet. 

Kredsstyrelsens forslag til kontingent og 

budget 2018 er vedtaget 
Finn Vesterlund har meddelt, at han ikke 

genopstiller som kritisk revisor.  

Michael Vigel Jensen genopstiller. 

Steen Pilgård Toft stiller op til valg som 
kritisk revisor. 

Der blev orienteret om kredsens deltagelse 

i 1. maj arrangement i Svendborg i 2018. 

Udgiftsniveau er som i 2017. 

5. TR arbejdet. 

TR tema møde 

 

Planlægges med flg. indhold: 

Lærernes pension, nyt tilbud fra Falck 

Health Care.  

OK-18 status. Kontaktpersoner med mail 
og telefonnumre.  

Evt.  

Lokale TR-møder. Arbejdstidsaftale  

Allan Østergaard deltager i det lokale TR-
møde med Langeland 

Ærø deltager evt. i mødet med Svendborg. 

 



6. Arbejdsmiljø. 

 

Intet til referat. 

7. MED arbejdet. Intet til referat. 

8. Skolepolitisk arbejde. 

Allan orienterer om konference. 
 

Allan Østergaard refererede fra DLF`s 

konference for kredsenes pædagogisk 
ansvarlige. Her var der blevet orienteret 

om, at Undervisningsministeren som et led 

i arbejdet med Fælles Mål og 

læringsplatforme, inviterer udvalgte skoler 

til en række skole-lyttemøder, som  vil 
blive afholdt i uge 9 – 12, spredt rundt 

over landet.  

 

Foreningen er blevet bedt om at komme 
med forslag til skoler, der skal inviteres til 

skole-lytte-møderne og havde kun ganske 

få dage til at komme med forslag. 

Foreningen benyttede derfor muligheden 
for at rådspørge de forpligtende 

kredssamarbejder for de pædagogisk 

ansvarlige, der  var samlet til konference 

på Skarrildhus ift. at komme med forslag til 
skoler.  

Flg. skoler blev foreslået: 

Vestre skole, Humble skole, Marstalskole, 

Stokkebækskolen og Rantzausminde skole. 

Ministeriet har efterfølgende inviteret 
Vestre skole, Rantzausminde skole og 

Stokkebækskolen.  

Deltagelse er frivillig for skolerne. 

 
Allan henledte endvidere 

opmærksomheden på DLF´s konference 

”Styr på skolen”. Som afholdes 23. og 24. 

april. 
 

 

9. Særlige medlemsgrupper. 

 

Intet til referat. 

10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle områder. 

  

Intet til referat. 

11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 

OK18 

Intet til referat. 



 

12. Kommunikation. 

 

Intet til referat. 

13. Regnskab og budget. 

 

Kassereren gennemgik det reviderede 

regnskab for 2017. 
Regnskabet udviser et overskud på 

276.139 kr, der væsentligst kan tilskrives, 

at det ikke har været muligt at frikøbe et 

kredsstyrelsesmedlem fra Langeland i 

perioden august til december. 
I regnskabet har det både påvirket 

frikøbsudgiften i 2017 og 

frikøbsforpligtelsen i de første 7 måneder 

af 2018 er også blevet mindre. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

11. Punkter til næste møde. Intet til referat 

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

 
 
 
 

 


