
Referat til styrelsesmødet den 10.12.2018 kl.9-11.00 

 
 

Tidspunkt Punkter  

 1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

 2. Godkendelse af referat. Godkendt 

 3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 

Intet at bemærke 

 

 4. Kredskontoret. 

KL Topmøde 

 
 

 
Generalforsamling 2019 

Alle er tilmeldt KL Topmøde 

også konsulenten. Johanne 

og Lone er i gang med at 
finde overnatning. Kørsel 

aftaler vi senere. 
Niels Munkholm har sagt ja til 

at være dirigent. Der laves 
en kortere mindre 

ressourcekrævende 
formandsberetning. Udover 

selve generalforsamlingen 
arrangeres et oplæg til debat 

og eftertanke. Planen er 
Christian Ørsted om 

”livsfarlig ledelse”. Lone 
kontakter Ørsted. Johanne 

Thomas og Lone står for 

logistikken omkring 
generalforsamlingen  

 5. TR arbejdet. 
TR-møde 18/2 flyttes. 

Evt. ekstraordinært TR-møde 
Svendborg pga. 

forflyttelser/afskedigelser 
Planlægning TR-møde 7/1 19 

 

Tr møde 18/2 19 aflyses. 
Tr møde 7/1 19 flyttes til 

21/1 19 
Der afholdes et ekstra lokalt 

Tr møde for Svendborg d 
17/12 18. Emne er 

overflyttelses og 

afskedigelsesrunde i 
Svendborg i foråret. 

 6. Arbejdsmiljø. Der er ændret valgprocedure 
til valg af amr repræsentant i 

sektor-MED og Hoved-Med i 
Svendborg. Pia orienterede 

om ændring se bilag 1. 
ovenstående valg bliver 

fremover altid afholdt 2. 
onsdag i Maj. 

 7. MED arbejdet. Thomas, Lone 



 8. Skolepolitisk arbejde. Udskudt til næste gang 

 9. Særlige medlemsgrupper. Udskudt til næste gang 

 10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle områder.  

Udskudt til næste gang 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
KPU Ærø 

Kredsformandsmøde 6/12 

Lone 

 
 

Pia orienterede om 
kredsformandsmødet d 6/12. 

Emner på mødet var Per B 
Christiansen og lærer-

kommissionen, folketingsvalg 
og om forlkeksolen bliver et 

tema, og ”Ny start”.  

 12. Kommunikation 
Fortsættelse af drøftelse af 

Nikolas’ fremsendte punkt 

Udskudt til næste gang 

 13. Regnskab og budget. Udskudt til næste gang 

 11. Punkter til næste møde. 

Budget 2019 

Udskudt til næste gang 

 13. Eventuelt. 17/12 forlænges STM møde 

til 11.30, dagsorden vendes 
på hovedet således, at vi når 

de punkter vi ikke har nået i 
dag. 

Nikolas synes ikke 
uddannelsen for nye 

kredsmedlemmer er tiden 

værd. 

 
 
 

 
 
 
 


