
Øhavets Lærerkreds 

 
 

FÆRGEVEJ 32  5700  SVENDBORG  TLF. 62 21 01 62  FAX 62 22 81 62  E-MAIL: 086@dlf.org ·  WWW.KREDSKONTORET.DK 

 

KREDS 86  LANGELAND SVENDBORG · ÆRØ KOMMUNER 

Referat fra styrelsesmødet mandag den 10.6.2013 
  

Fraværende: Lars Krogh, Pia Ewe Jensen pkt. 1-3. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referater fra 4. 
marts, 15. april og 13. maj samt inter-
nat 

Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

 Coaching. 

 
 Bh.-kl. kompetenceudvikling. 

 
 

 Maling af hus. Særlig Fond 
 

 Fylla 

 
 

 Husk at medbringe jeres evt. 
skemaer således at vi kan lave 
en plan over jeres kontortider. 

 

 
 
9 skoler i Svendborg fortsætter coachingpro-

jektet i skoleåret 13/14 med egen finansiering. 
Børnehaveklasseledere tilbydes 30 timers 
kompetenceudvikling i skoleåret 13/14. 
 
Udsættes indtil videre 
 
Da der kun er få tilmeldte, tilbydes deltagelse 

til interesserede lærere. AMR førsteprioritet.  
 
Udsat da skemalægningen ikke er klar på alle 
skoler. 

4. TR-arbejdet. 
 Overenskomstgruppen påbegynder 
planlægningen af TR-møder under hen-
syntagen til arbejdet med arbejdsmiljø, 
arbejdstid og løn. 
4a. Kursusforum Fyn 
 

 
Drøftet. Foreløbige temaer: styrke TR og AMR 
lokalt, MED og arbejdsmiljø, AMR og faglig 
klub. 
 
 
Arbejdet er stillet i bero indtil planlægningen 

af kursuskatalog tilpasset virkeligheden efter L 
215 kan påbegyndes efter kongressen i sep-
tember. 
 
 
 

5. Informationsarbejdet Steen orienterede om arbejdet med forenin-

gens hjemmeside der forventes afsluttet i ef-
teråret 2013.  
Forslag til reform af folkeskoleloven er omtalt 
på hjemmesiden, omtale af KL’s borgmester-
brev om ikke at indgå aftaler er på vej. 
Mødedatoer for 13/14 lægges på hjemmesi-

den. 

6. Arbejdsmiljø. 
 Igangsættelse af arbejdet med det fy-
siske arbejdsmiljø. Kom med input til 
indhold. Pia, Fie og Lone P. (organisati-
onsudvalget) udformer procesplan der 
godkendes i kredsstyrelsen.  

 
Drøftet. Pia, Fie og Lone P holder møde 24. ju-
ni for at aftale det videre forløb. 
Konkret blev det aftalt at kredsen opfordrer til 
at der i 13/14 afholdes møder for skoleledere, 
TR, AMR og kreds i de enkelte kommuner med 
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6a. Arbejdsmiljøforum Fyn 

henblik på dialog omkring planlægningen af 
skoleåret 14/14. 
 
Intet til referat 
 
 

 

7. Regnskab og budget 
 
 
Indkøb af 1 stationær computer samt 2 
tablets til Svend Aage og Lone 

 

Steen orienterede om regnskabsrapporten fra 
3. juni. Kredsens særlige fond skal dække om-
kring 100.000 kr. i forbindelse med konflikten. 
Der kan indkøbes 1 bærbar PC og 2 tablets. 
Gældende beslutninger om vilkår for kredssty-

relsesmedlemmer gennemgås og drøftes på et 
af de kommende styrelsesmøder. 

8. Kommunerne 
8a. Arbejdstid.  
Igangsættelse af arbejde med vores 
strategi for skoleåret 2013/2014. Kom 
med input til emner. Arbejdsgruppen 

udarbejder procesplan til godkendelse i 
kredsstyrelsen. 
 
 

 
Drøftet 
 
 
 

  
8b. Løn: Arbejdstid.  
Igangsættelse af arbejde med ny løn-

strategi. Kom med input til emner. Ar-
bejdsgruppen udarbejder procesplan 
sammen med Svend Aage til godken-
delse i kredsstyrelsen. 
 

 
Drøftet 

9. Fagpolfo 

 
 
 
 
9a. Pæd.polfo   
 

Lone orienterede om sammenfald mellem 

planlagte møder i Fagpolfo og kredsstyrelses- 
TR-møder. Kredsen vil forsøge at få Fagpolfo 
til at revurdere beslutningen om mødetids-
punkter i 13/14. 
Steen orienterede om arbejdet i Pæd.polfo 

10. Forslag til ændring i forretningsor-

den for kredsstyrelsen  
4 a: internatmøde afholdes i april/maj. 

 

 
 
Vedtaget 

11. DLF centralt.  
11a. Opfølgning på kongres og seminar 
for TR og AMR. 

Intet til referat 
Drøftet 

12. Medlems aktiviteter Intet til referat 

13. Punkter til næste møde Intet til referat 

14. Meddelelser 
 

Lone arbejder på kredskontoret 1. – 7. august 
og afvikler ferie i uge 51. 

15. Evt. Intet til referat 

16. Evaluering af mødet Intet til referat 

Referat: Svend Aage Janum 


