
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 21.10. 2013 
  

 
Fraværende: Gitte Kondrup Ebbesen pkt. 1-5. Lars Krogh, Anne-Sophie Askjær pkt. 1-6. 
 

Referat:    

1. Godkendelse af 
dagsorden.  

Godkendt.   

2. Godkendelse af 
referat fra 7. oktober 
2013 

Godkendt.   

3. Opfølgning på 
igangværende opga-
ver/beslutninger: 

Intet til referat. 
 

  

4. TR arbejdet.  TR-mødet 4. november omhandler gennemgang af L 409. Interesserede AMR 
kan deltage. 
Medlemsmødet 28. oktober afholdes på Vestre Skole i Svendborg. 
 

  

5. Informationsar-
bejdet 

DLF har fået ny hjemmeside. Det vil på sigt medføre at kredsens hjemmeside 
skal ændres. 

  

6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum 

Fyn 

Intet til referat.   

7. Regnskab og bud-

get 

Kursuskontoen er p.t. i ubalance, da kredsen har afholdt alle udgifter 

i forbindelse med kurset for de fynske kredse. Kontoen vil igen være i balance,  
når øvrige kredse har indbetalt deres andel af kursusudgiften. 
Prisen for udlejning af de 2 garager, hørende til kredskontoret, skal hæves. 
Forventet niveau 1000 kr./kvartal. Varslingsfrister undersøges. 
 

  

8. Kommunerne.  

 
8a. Deltagelse i 1. 
maj 14. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8b. Kommunalvalg.  

 
 
 
 
 

 

 
Lone orienterede om muligheden for 
at FTF-organisationer deltager i LO´s 1. maj arrangement.  
Det undersøges om FTF kan støtte arrangementet i Svendborg økonomisk. 
Øhavets Lærerkreds deltager i arrangementet  
og yder økonomisk støtte på 5.000 kr. 
Kredsstyrelsen vurderer at lærere på Langeland 

har mulighed for at deltage i 1. maj arrangementet i Svendborg, 
og at der dermed ikke er behov for et selvstændigt initiativ på Langeland. 
Lars Krogh undersøger muligheden for at kredsen kan deltage 
i 1. maj-arrangementet på Ærø. 
 
 
Gitte fremlagde forslag til opfordring til lærerne 

om at deltage aktivt i debatten om folkeskolen forud for kommunalvalget. 
Forslaget blev godkendt og udsendes til lærerne via TR i denne uge. 
 
Gitte fremlagde forslag til oplæg til Fyns Amts Avis om folkeskolen 
og kommunalvalget. 
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8c. Lov 409 og fol-
keskoleforliget 

 
Oplæg: Tema FAA om folkeskolen og kommunalvalget 
Langeland, Ærø og Svendborg kommuner har alle været igennem en  
større skolestruktur. Målet var klart – der skulle spares penge ved  
stordriftsfordele, så pengene kunne bruges på at skabe kvalitet i folkeskolen. 
Det kunne være interessant at undersøge, om målet er nået. Hvad 
siger politikerne? Brugerne? De ansatte? Er der tilføjet mere kvalitet? 
Er pengene sparet? Har vi fået en bedre folkeskole efter strukturændringerne? 
Måske kan en reportage på udvalgte skoler give et praj, ligesom det kunne 
være relevant med interview af de mest markante politikere inden for området. 
FAA lavede en 1-års-evaluering af skolestrukturen i Svendborg med reportager 
og interview fra udvalgte skoler. Det var rigtig fint. Dette tema skal adskille sig  
ved at have et skarpt fokus på om målet er nået. Har vi skabt mere kvalitet  

og er pengene sparet? 
Ligesom det er relevant at stille de bagudskuende spørgsmål til de 
ansvarshavende politikere, er det relevant at spørge de politikere, 
der stiller op til byrådsvalg, hvordan de vil sikre kvalitet i folkeskolen 
fremadrettet. Især er det relevant set i lyset af forårets konflikt, 
en ny arbejdstidslov, som lærerne ikke har ejerskab til, og en folkeskolereform, 

der skal foldes ud i august. Hvad vil de? Er vi fx færdige med at lukke skoler? 
Lad dem beskrive, hvordan deres ideelle folkeskole ser ud efter reformen. 
Og spørg ind til, hvordan vil de sikre sig, at de har lærerne med?  
Det er trods alt dem, der skal løfte opgaven. 
 
Forslaget blev godkendt. 
 
 
Kredsstyrelsens behov og muligheder for løbende at skaffe 
sig overblik over processen på skolerne i forbindelse med 
implementeringen af L 409 skal drøftes med TR på et kommende TR-møde. 
 
 
  

Mødet blev afsluttet efter dette punkt. 

9. Fagpolfo 
9a. Pæd.polfo   

 
Ikke behandlet. 

  

10. Medlems aktivi-
teter.  

 
Ikke behandlet. 

  

11. DLF centralt.  

 

Ikke behandlet.   

12. Punkter til næste 
møde 

Ikke behandlet.   

13. Meddelelser Ikke behandlet.   

14. Evt. Ikke behandlet.   

15. Evaluering af 
mødet 

Ikke behandlet.   
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