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Referat af styrelsesmødet den 26.8.2019 kl. 9.00-11.00 

 
 

Tidspunkt Punkter resultat 

 1. Godkendelse af 
dagsorden.  

 Dagsorden blev godkendt  

 2. Godkendelse af referat 

fra juni måned  

Referat blev godkendt 

 

 3. Opfølgning på 

igangværende 
opgaver/beslutninger. 

• TR Kursusdag i foråret. 

• Øhavs turen næste 
sommer 

 

TR-kursusdag 27/4 i København – 

Nicolas og Pia laver et udkast til 
dagens program og vender tilbage til 

styrelsen. Lone har kontakt til DLF. 
 

Øhavsturen 2020 – evt. til Langeland 

med bus, hvor vi kan evt. besøger 
Skovsgaard, Shores i Bagenkop, 

Langelandsfortet, Tickon Tranekær 
osv. ….vi drøfter videre på næste 

STM.  
Vigtigt vi har fokus på antallet af 

pladser – der skal være flere pladser 
på næste tur, så vi får flere 

medlemmer med.  

 4. Kredskontoret. 
• Ekstern brug af 

inklusions 
undersøgelsen. 

Annonce/folder 

Lone Clemmensen overvejer at bruge 

medlemsundersøgelsen i forhold til 

inklusion, til yderligere oplysning af 
politikere, forældre og andre 

interessenter i skolen. 
Styrelsen ønsker punktet på næste 

dagsorden, så Lone kan fremlægge 
sine tanker. 

 5. TR arbejdet. 
• Mini TR møderne 

indhold i dag drøftes 

 

 
Styrelsen drøftede indholdet af de 

kommende mini TR møder 

 6. Arbejdsmiljø. Intet at bemærke 

 7. MED arbejdet. 
• Orientering om 

ændringer vedr. 
Kompetence planer og 

MUS samtaler i 
Svendborg HMU 

 
Styrelsen blev orienteret. 

 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
 

Intet at bemærke 

 9. Særlige 

medlemsgrupper. 

Intet at bemærke 
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 10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle 

områder.  
• Kongresforberedende  

internat.   
• Fagpolfo 

 

 

 

 
 Pia orienterede om. Programmet for 

det kongresforberedende internat. 
 

 
 

 11. 
Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
• Orientering om 

Lønforhandlingerne På 

Langeland og enkelt 
stående forhandlinger. 

• Er vi gearet til 
fremtiden. Vi tager 
spillepladen frem og 

tager et spil. 

 
 

Orientering. Thomas og Susanne 
orienterede om lønforhandlingerne på 

Langeland. 

 
 

 
Intet at bemærke 

 12. Kommunikation Intet at bemærke 

 13. Regnskab og budget. Intet at bemærke 

 11. Punkter til næste møde. Intet at bemærke 

 13. Eventuelt. Der blev opfordret til at komme i 

gang med arbejdstidsforhandlinger 
på Ærø og Langeland. 

 

 
 

 
 Ved Thomas B Henriksen. Konsulent ved Øhavets Lærerkreds. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


