
Dagsorden til styrelsesmødet den 25.3.2019 kl. 9.00-11.00 

 
 Referent: Pia. 
Tidspunkt Punkter  Ansvarlig Form 

 1. Godkendelse af dagsorden.    Beslutning 
 

Godkendt 

 2. Godkendelse af referat fra 

den 11. marts 

  Beslutning 
 

Ændring til referat: 

 

Pkt. 4: 

Der skal laves aftaler 

med kommunerne i 

forbindelse med 

generalforsamlinger, 

hvis vi skal starte 

tidligere f.eks. kl. 17. 
 

Vi skal tillige være 

opmærksom på det 

sociale på 

generalforsamlingen - 

også under spisningen, 

så dem der evt. kommer 

alene bliver integreret.  
 

Pkt. 6: 

skal ændres til:  

Temaet på temamødet 

for AMR d. 23/9-2019 

som bliver arrangeret 

sammen med PMF og 

BUPL  - en del af FH 

bliver: AMR og 

konflikter. 
 

Obs på tidspunktet for 

Internat d.6+7/5 - vi 

starter først kl.10 af 

hensyn til færgen fra 

Ærø (Fie).  

Fælleskørsel er aftalt. 
 

Nikolas hedder Nikolas 

Nicki :-)  
 

 3. Opfølgning på 

igangværende 

opgaver/beslutninger. 

 

 Lone 

 

Maleren er kontaktet 

ang. et tilbud på at male 

gulvet i spisestuen.  
 

 4. Kredskontoret.  Lone  

Drøftelse: 



● Opfølgning på 1. maj 
drøftelserne.  

● Orientering om de 
foreløbige planer 

vedr. Øhavs-turen. 
 

Nikolas og Allan laver 

udkast til indbydelsen til 

1. maj den 1/4 og den 

sendes ud efterfølgende. 

Der er næsten styr på 

programmet.  
 

Programmet for Øhavs- 

turen er på plads. 

Afgang fra Svendborg 

med færgen kl.9:05 og 

retur kl. 17:35 

 5. TR arbejdet. 

● TR møder den 25 

marts. Hvor langt er 
vi kommet? 

● TR-valgene. Kort 

opfølgning om 
afviklingen af 

valgene. 

  

Lone 

 

Lone 

Der har været valg på 

de fleste skoler - de 

sidste følger inden 

udgangen af marts.  

UU og Stokkebæk  har 

fået udsættelse - pga. 

deres 

strukturændringer.  

 6. Arbejdsmiljø.  Pia Intet til referat 

 7. MED arbejdet. 

● Den nye sygefraværs 
politik i Svendborg. 

Hvad gør vi i den 
sammenhæng? 

Se. Svendborg Intra/bilag. 
● Afholdt møde mellem 

skoleledere, 

forvaltning og TR på 
Langeland. 

●  

 Lone 

Pia/Lone 

 

 

 

 

 

Susanne 

Orientering og drøftelse: 

Der er mange 

dilemmaer i den nye 

sygefraværspolitik i 

Svendborg - Lone 

bringer kredsens 

bekymringer med på 

Sektor-MED, hvor det er 

sat på dagsordenen.   

 

Høring i Svbg. med 

fokus på  

Forårs-SFO, der er flere 

dilemmaer - blandt 

andet på at 

personaleressourcerne 

følger med over i forårs-

SFO, og at de fysiske 

rammer er i orden. Altså 

at en evt. tidligere 

indrykning ikke 

medfører lokalemæssige 

gener for hverken 

skolens øvrige elever, 

de nye SFO-børn eller 

personalet samt 

tidligere 

skolestartsvurdering. 
 

Langeland: 

Der er afholdt et møde 

for forvaltning, ledere 

og TR' ere og der bliver 



afholdt et stormøde for 

lederne, forvaltning og 

lærerne onsdag d. 27/3-

19 omkring Fælles mål 

og læringsplatform. 

 8. Skolepolitisk arbejde. 

● Drøftelse af seneste 
ændringer i 

folkeskoleloven. Hvad 
gør vi lokalt? Oplæg 
fra Allan 

 Allan Drøftelse: 

Vi skal være 

opmærksom på, 

hvordan skolerne 

vælger at strukturere 

sig - opmærksom på at 

ressourcerne bliver i 

skoledelen.  

Desuden skal vi være 

opmærksom på 

fordelingen /omlægning 

af timer i forbindelse 

med de ændringer der 

er i forhold til de 

praktisk-musiske fag, 

som KAN afsluttes med 

eksamen, hvis 

kommunerne beslutter 

det?? Hvad beslutter 

vores kommuner ? 

Altså fokus på hvordan 

bliver det effektueret på 

skolerne i kredsen. 
  

 9. Særlige medlemsgrupper.  Allan Ikke behandlet 

 10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle 

områder.  

 Pia, Lone, 

Allan 

Ikke behandlet 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 

● Opfølgning på 
”massefyring” i 

Svendborg. 
● Professionel kapital 

er en del af OK18. 

hvordan følger vi op 
på det lokalt. Oplæg 

ved Lone. Se 
dlf.Insite for 
baggrundsmateriale. 

 

  

Lone 

 

Lone 

 

 

Lone 

Ikke behandlet 

 12. Kommunikation.  

● Annoncer i foråret. 
Drøftelse af indhold 

med henblik på evt. 
at få en tegner til 
levere illustration. 

● Oplæg ved Nikolas. 

 Lone 

Nikolas 

Ikke behandlet 



 13. Regnskab og budget. 

● Ny overenskomst for 

HK. Mulighed for 
forhandling af 
funktions og 

kvalifikationsløn til 
sekretær.  

 Pia 

Lone 

Ikke behandlet 

 

 11. Punkter til næste møde.   Ikke behandlet 

 13. Eventuelt.   Ikke behandlet 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


