
Referat fra styrelsesmødet den 3.9.2018 kl. 9-10.30 

 

Fraværende: Susanne Mortensen, Anne-Sophie Askjær. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden  Flg. punkter blev tilføjet: 

4 a :Kongres 
4 b:Fotografering 

6: Torveaktivitet i fbm. Arbejdsmiljøugen 

(se nedenfor): 

Kære KPU medlemmer 

 
3F Sydfyns miljøudvalg foreslår, at vi laver 

et tværfagligt torvearrangement lørdag den 

27. oktober kl. 10-14 på Gerritsplads med 

fokus på arbejdsmiljø – altså OK kampagne, 
med spørgsmål om arbejdsmiljø fx stress og 

nedslidning m.v. 

 

Hvad siger I til det i KPU Svendborg. Er der 
stemning for at lægge dette i tværfagligt 

regi? 

 

Hvis I kommer med en positiv 
tilbagemelding, foreslår vi et møde fx 1. 

oktober 2018, kl. 15.30, til 

detailplanlægning – kan du denne dato? 

 

Med venlig hilsen 
LO Sydfyn 

Tine Gaarslev 

 

Dagsorden herefter godkendt. 
 

2. Godkendelse af referater fra 

d. 13/8 og d. 20/8 

Referater fra 13. og 20. august blev 

godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 

Intet til referat. 

 

4. Kredskontoret. 

Ansættelse af konsulent. Se 

vedlagte bilag 

 

 
 

 

 

 

Forslaget til stillingsannonce blev drøftet og 

tilrettet efter de faldne bemærkninger. 

Forslaget blev herefter godkendt. 

Der annonceres på jobnet, lærerjob.dk og 
stillingsopslaget sendes til kredskontorer. 

Ansøgningsfrist er 28. september. 1. 

samtalerunde afholdes 5. oktober, 2. 



 

 

 

 

 
4 a :Kongres 

 

 

 
4 b:Fotografering 

 

samtalerunde (evt.) afholdes 10.. oktober. 

Ansøgerne får besked 12. oktober og 

stillingen tiltrædes 1. december. 

Ansættelsesudvalget består af 

kredsstyrelsen og Johanna. 
 Kredsstyrelsen deltaget bortsat fra Anne -

Sophie Askjær. 

 

 
Tages op senere. Drøftes forud i 

kommunikationsgruppen. 

5. TR arbejdet.  

5.a. Fremlæggelse af til 

udsendelse til TR vedr. 
Nyuddannede. Se vedlagte 

pjece fra ”BAR” 

Intet til referat. 

6. Arbejdsmiljø. 

Torveaktivitet i fbm. 
Arbejdsmiljøugen 

 

 

Kredsstyrelsen er positivt indstillet, men 
ønsker senere at drøfte formen for 

aktiviteten. 

7. MED arbejdet. Intet til referat. 

8. Skolepolitisk arbejde. Intet til referat. 

9. Særlige medlemsgrupper. Intet til referat. 

10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle områder.  

Intet til referat. 

11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 

11.a. Orientering vedr. Afholdt 

konference for Formænd- og 
næstformænd vedr. opfølgning 

på OK18 

 

 

Lone og Pia orienterede om konferencen. 

12. Kommunikation Intet til referat. 

13. Regnskab og budget. Intet til referat. 

14. Punkter til næste møde. Intet til referat. 

15. Eventuelt. Intet til referat. 

 
Referat: Svend Aage Janum. 

 
 

 
 
 


