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Referat fra konstituerende styrelsesmøde  

 9. april 2018 

 

Fraværende: Ingen 
 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 

19. marts 2018 

Udsat. 

3. Opfølgning på 
igangværende 

opgaver/beslutninger. 

Fortsat drøftelse af evt. indkøb af 
kredsfane. Drøftes med TR på mødet i dag. 

 

4. Kredskontoret. 

1) konstituering. Se 

nedenstående 

 

Konstituering godkendt som beskrevet i 

pkt. 4.1. 

5. TR arbejdet. Ikke behandlet. 

6. Arbejdsmiljø. Ikke behandlet. 

7. MED-arbejdet. Der blev orienteret om evt. ændring af 

regler for jubilæumsgratiale i Svendborg. 

En ændring vil kunne iværksættes med et 
varsel på 3 mdr. 

Sparekataloget for Børne- og ungeområdet 

i Svendborg blev drøftet. 

8. Skolepolitisk arbejde. Ikke behandlet. 

9. Særlige medlemsgrupper. Ikke behandlet. 

10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle 

områder.  

Ikke behandlet. 

11. 

Overenskomst/arbejdstid/-
kommunerne. 

1) OK18. 

2) lokallønsforslag 

 

 
 

Intet til referat. 

Lone Clemmensen orienterede om 

overvejelser om forslag til forhåndsaftale 
om kvalifikationsløn for uddannelse på 

Ærø. Forslaget udsendes til 

kredsstyrelsesmedlemmer til orientering. 

12. Kommunikation Ikke behandlet. 

13. Regnskab og budget. Ikke behandlet. 

11. Punkter til næste møde. Intet til referat. 

13. Eventuelt. Intet til referat. 

  
 
 

Referat: Svend Aage Janum. 
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Referat fra konstituerende styrelsesmøde  

 9. april 2018 
 
Punkt 4. 1 
Af hensyn til planlægningen af jeres arbejde på skolerne næste år, skal vi fordele ansvarsområderne, så 
vi kan bestemme jeres frikøb for næste skoleår.  
Frikøbet vil afhænge af, hvilke arbejdsopgaver, I hver især får tildelt. Dette skulle egentlig besluttes på 
vores internat, men da dette ligger sent, tager vi den overordnede drøftelse nu. På internatet går vi i 
dybden med områderne og arbejdsform.  
Nedenstående er planen for fordeling af ansvarsområder, udpegninger til FTR, udpegning til MED og 
øvrige arbejdsområder samt deltagelse i faste mødefora samt frikøbsfordeling. 
 
Alle styrelsesmedlemmer deltager i styrelsesmøder, TR/AMR-møder, nogle mini-TR- møder, kurser/ 
kursusdage for TR/AMR, kongres, internat, åbent medlemskursus og kan deltage i eventuelle 
dialogmøder samt Fagligklub-møder på skoler, hvor vi bliver inviteret 
 
Fordeling af ansvarsområder: 

 Skole og uddannelsespolitik, Pædpolfo - Fyn (Det pædagogiske område): Allan. (Deltagere i 
pædagogiske møder: Allan, Lone og Thomas)  

 
 Specialområderne (Centerafdelingen, Byhaveskolen, Svendborg Heldagsskole, PPR, UU, Sydfyns 

Fri Fagskole, Skrøbelevskole, CSV, det pædagogiske): Allan 
 

 Arbejdsmiljø – AMR, Arbpolfo - Fyn: Pia. (Deltagere i arbejdsmiljømøder: Thomas, Pia og 
Lone) 

 
 Organisation (MED): Lone. (Deltagere i MED møder: Thomas, Pia, Susanne og Lone) 

 
 TR – TR-uddannelse, Kursusforum Fyn: Thomas. 

 
 

 Overenskomst og forhandling og ledelse. (Formanden er formand for området): Lone  
(Deltagere i OK møder: Thomas og Lone) 
 

 Seniorerne: Lone 
 

 Kommunerepræsentanter er: Fie, Susanne og Pia  
 

 Udpegning af FTR på Langeland, Område-MED og HMU: Susanne 
 

 Udpeget i Svendborg: Sektor-MED for Børn og Unge: Lone. Suppleant Thomas 
HMU: Pia. Suppleant Lone 

 
 På Ærø har vi ingen FTR, men vi udpeger repræsentant til Hoved-MED-udvalget områdeudvalg. 

Kirsten Nielsen, TR Marstal Skole er udpeget. 
 

 Kommunikation: Lone. Angående ekstern kommunikationsmedarbejder har vi aftalt samarbejde 
med journalist; Dorthe Kirkegaard Nielsen. Hun deltager i vores kommunikationsmøder. 
(Deltagere i kommunikationsmøder: Johanna, Nikolas, Lone og evt. Dorthe) 

 
 Kasserer (Politisk kasserer). Johanna står for alt regnskab og det daglige arbejde med bogføring 

m.m.): Pia 
 
Næstformand (er ikke tillagt nogen kredsopgaver). Træder til i tilfælde af, at kredsformanden fratræder, 
indtil en ekstraordinær generalforsamling vælger ny kredsformand). 
Som næstformand deltager man i det forpligtende kredssamarbejde på Fyn sammen med 
kredsformanden og nogle gange inviterer foreningen næstformændene med til kredsformandsmøder: 
Pia. 
 
Frikøbsfordeling, den nøjagtige beregning/timetal vil I få efterfølgende:  
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Fie har meddelt, at hun ønsker at deltage i styrelsesmøderne, kongres, internat o. lign., men ønsker ikke 
tildelt øvrige arbejdsområder. Dette har jeg godkendt. Frikøbet beregnes i forhold til dette, når 
mødeplanen er fastlagt. 
 
Susanne frikøbes mandag formiddag (en halv arbejdsdag). Tid til FTR aftales med Langeland Kommune. 
 
 
 
Nikolas frikøbes mandag formiddag (en halv arbejdsdag).  
 
Pia frikøbes 2 dage. Mandag hele dagen, resten fordelt på andre ugedage. (FTR-tid Svendborg) 
 
Thomas frikøbes 2 dage. Mandag hele dagen, resten fordelt på andre ugedage. (FTR-tid Svendborg) 
 
Allan frikøbes 1½ dag. Mandag hele dagen, den halve dag på en anden uge dag. (FTR-tid Svendborg) 
 
Alle frikøbes derudover til kongres, TR/AMR-kursus m.m.  
 


