
Referat fra styrelsesmødet den 11.3.2019 kl. 9.00-10.30 

 
Til stede: Lone Clemmensen, Pia Ewe Jensen, Nicky Nikolas Ioannou, Allan Østergaard Hansen. 

Referent: Thomas B Henriksen 

Tidspunkt Punkter  

 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsordenen blev godkendt 

 2. Godkendelse af referat. Referat fra styrelsesmødet 
21.1.19 godkendt. 

Referat fra 
generalforsamlingen 2019, 

godkendt. 

 3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 
• Vi igangsætter maling af 

gulv i spisestuen. 

Gulvet i Svend Aages gamle 

kontor er malet, gulvet i 
spisestuen skal males. 

d. 12 april er der FH- 
arrangement, der kommer 

materiale senere. 

På et senere STM skal det 
drøftes hvordan vi strukturerer 

arbejdet med FH. 
Der er indkaldt til møde for at 

vælge en repræsentant for de 
ledige. 

 

 4. Kredskontoret. 
• Opfølgning på 1. maj 

drøftelserne.  
• KPU Svendborg. 

• Orientering om de 
foreløbige planer vedr. 
Øhavs-turen. 

• Internat afholdes på 
Signatur Hotel Sixtus d. 6-

og 7. maj. 
• Evaluering af 

generalforsamlingen. 
• Formandstilsagn vedr. 

pensionisterne.  

• Seniorernes seneste 
afholdte arr. 

• Vi har en praktikant på 
kredskontoret i uge 13. 
Folkeskoleelev. 

 

 
• Øhavets Lærerkreds 

deltager ikke i 1. Maj 
arrangementet i Krøyers 

have. I stedet arrangeres 
kredskontoret 1. Maj som 
et eftermiddags kom- 

sammen på kredskontoret. 
Der er arrangeret slushice, 

øl og pølser. Allan arbejder 
på noget musik, som 

passer til lejligheden. Lone 
tale. 

• KPU. Lone er trådt ud af 

KPU, fordi der kunne stilles 
spørgsmålstegn ved 

udvalgets partipolitiske 
uafhængighed. 

• Øhavs-turen. Blev drøftet.  

• Internat: Lone informerede 
om, at internatet bliver på 

hotel Sixtus. 



• Evaluering af 
generalforsamling. Under 

drøftelsen blev flg. pointer 
fremført: Lokalet var lidt 

koldt. Det ville være godt, 
hvis vi kunne starte 
generalforsamlingen kl 17. 

Det ville give mulighed for 
at blive og være sociale, 

lidt længere. Det var godt 
at der var fagpolitisk debat 
i år. 

• Lone holder kontakten til 
seniorerne i forhold til 

formandstilsagnet, som 
blev givet på  
generalforsamlingen 

• Seniorernes seneste 
afholdte arrangement. 

Lone informerede. 
             

 

 5. TR arbejdet. 
• TR møder den 25 marts. 

Hvor langt er vi kommet? 
• TR valgene. Kort opfølgning 

om afviklingen af valgene. 

Tr mødet d 25 marts. Det er 
planlagt at mødet skal bruges 

til evaluering af 
arbejdstidsaftalen i 

Svendborg. 
 

TR- valg: Lone informerede 
om et par udsættelser, på et 

par af skolerne.  
 

 

 6. Arbejdsmiljø. D 1. 4 kommer Inge Larsen på 
besøg. 

23/4 AMR og konflikter bliver 
emne på mødet. 

 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. 

•  

Sygefraværspolitikken blev 

drøftet. Pointer: hvor der er 
professionelle kapital, bliver 

der for meget kontrol 
Ikke drøftet 

 
Ikke drøftet  

 

 8. Skolepolitisk arbejde. Ikke drøftet 



• Drøftelse af seneste 
ændringer i folkeskoleloven. 

Hvad gør vi lokalt? Oplæg 
fra Allan 

 9. Særlige medlemsgrupper. Ikke drøftet 

 10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle områder.  

Ikke drøftet 

 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. 

• Opfølgning og orientering 
vedr. mødet d. 4. marts 
vedr. FH. 

Ikke drøftet 

 12. Kommunikation.  
• Annoncer i foråret. 

Drøftelse af indhold med 
henblik på evt. at få en 

tegner til levere illustration. 
• Oplæg ved Nikolas. 

Ikke drøftet 

 13. Regnskab og budget. 
• Ny overenskomst for HK. 

Mulighed for forhandling af 
funktions og 
kvalifikationsløn til 

sekretær.  

 

Ikke drøftet 
 

 11. Punkter til næste møde. Ikke drøftet 

 13. Eventuelt. Ikke drøftet 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


