
Referat fra styrelsesmødet 29.10.2018  

 
Fraværende: Lone Clemmensen (sygdom) 

 
Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet 1. 

oktober blev udsat. 

3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 

Kapaciteten på Åbent Medlemskursus forsøges 

forøget med 18 pladser, da der er større interesse 

end pladser. 

 

4. Kredskontoret. 

Ansættelse af konsulent 

Datoer for næste års Åbent 

medlemskursus og TR/AMR kursus 

Thomas Bjørn Henriksen er ansat pr. 1/12-2018. 

 

Udsat. 

5. TR arbejdet. 

TR/AMR kurset. Orientering og 

fortsat drøftelse om indhold. 

Der blev orienteret om aktuel status. 

Endeligt program bestræbes at færdiggøres senest 

mandag 5. november. 

6. Arbejdsmiljø. 

Evaluering af lørdag d. 27. oktober 

Arrangementet blev vurderet positivt, men gerne 

med lidt mere lærerrelateret indhold, men generelt 

gode drøftelser med folkene der kom forbi og 

besøgte standen på Gerritsplads. 

 

Allan og Nicoloas efterlyste bedre kommunikation i 

planlægningen af arrangementet. 

Kommunikation, planlægning, brug af kalender 

m.m. sættes på som pkt. til næste møde. 
 

Pia orienterede om Opstartskonference for 

Arbejdsmiljørepræsentantens år, som er en fælles 

kampagne i LO og FTF’s nye hovedorganisation 

– læs mere her. 

 

Som et led i foreningens arbejdsmiljøstrategi har 

AO-udvalget besluttet, at hovedforeningen betaler 

deltagergebyret, så én repræsentant fra hver kreds 

kan deltage i opstartskonferencen fx den 

arbejdsmiljøansvarlige. 

 

Konferencen afholdes i Odense den 8. januar 

2019 kl. 10.00-17.00  

Kredsen orienterer AMR om konferencen, hvis AMR 

ønsker at deltage afholder skolerne selv udgifterne 

hertil. 

 

Pia deltager fra kredsen og vi inviterer “Fælles-AMR” 

fra vores tre kommuner (AMR, der sidder i 

kommunes MED-system) og dækker kursusgebyret. 

7. MED arbejdet. Intet til referat. 

8. Skolepolitisk arbejde. Intet til referat. 

http://lo.dk/nyheder/oversigt-temaer/arbejdsmiljoerepraesentantaaret2019/
http://lo.dk/nyheder/oversigt-temaer/arbejdsmiljoerepraesentantaaret2019/


9. Særlige medlemsgrupper. Allan orienterede om mini TR-møde med PPR. Der er 

ønske om et temaarrangement svarende til det, 

kredsen holder for børnehaveklasseledere. Allan 

arbejder videre med ideen. 

10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle områder.  

Intet til referat. 

11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne.  

Orientering om drøftelser i 

kommunerne.  

Opgørelse af arbejdstid. DLF’s 

skema 

Intet til referat. 

12. Kommunikation 

Nyhedsbrev 

 

Nyhedsbrevet udsendes i dag. 

13. Regnskab og budget. 

Næste års budget. 

Intet til referat. 

13. Punkter til næste møde. Mødestruktur, mødeafvikling, kommunikation, 

inddragelse brug af kalender (specielt ved 

ændringer af møder mm.) og planlægning. 

Deltagelse i KL´s topmøde? 

Ændring i sammensætningen af kredsstyrelsen og 

arbejdsopgaver, når Thomas træder ud af 

kredsstyrelsen 1. december 2018 

14. Eventuelt. Intet til referat. 

 
Referat: Svend Aage Janum 

 

 
 
 

 
 


