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Referat fra styrelsesmødet mandag den 18.08.14 
  

Fraværende: Steen Pilgaard Toft fra 11.30 (anden mødeaktivitet). 
 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referater fra 28. 
april, 5. maj (internat), 2. juni og 16. 
juni. 

Referaterne blev godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

 Elektronisk journaliseringssystem 
 

 TR-kurset 
 
 

 Åbent medlemskursus 

 Arbejdstid 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Registrering af arbejdstid 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Opgaveoversigter 

 
 

Lone C. orienterede om arbejdet med 
det elektroniske journaliseringssystem. 
Der blev orienteret om det foreløbige 
program for TR-kurset 8. og 9. decem-
ber. 
Intet til referat. 

Problematikken med afregning af lejr-
skoler blev drøftet. Uagtet at der cen-
tralt arbejdes med sagen, er det vigtigt 
at der fortsat lokalt er fokus på at lejr-
skoler er pålagt arbejde som afregnes 
efter arbejdsgiverens fortolkning.  
Lone C., Lone P. og Pia arbejder med 

lejrskoleproblematikken. 
 
Der er udsendt et materiale fra forenin-
gen så det enkelte medlem har mulig-
hed for løbende at registrere sin ar-
bejdstid. 
Det udsendes til medlemmerne med 

enkelte tilføjelser og anbefales brugt af 
medlemmerne. 
Det undersøges løbende i hvilket om-
fang materialet anvendes. 
Lone C., Lone P. og Pia arbejder med 
materialet til registrering af arbejdstid. 

Opgaveoversigter drøftes med TR. 
Med henblik på at vurdere arbejdsbe-
lastningen indhentes eksempler på op-
gaveoversigter fra skoler-
ne/afdelingerne/matriklerne. 
Der indhentes også opgaveoversigter 
for TR og AMR. 

Lone C., Lone P. og Pia er ansvarlige for 
dette arbejde. 
 

4. TR arbejdet. Herunder TR møder. 
Planlægning af næste møde den 15. 
sept. 

Datoer for TR-møder er meldt ud. 
Mødet er indkaldt på vegne af fællestil-
lidsrepræsentanterne og afholdes 13.30 
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Styrelsesmedlemmer på skolebesøg. 
Hvilke skoler inden næste STM? Hvem? 

– 16.00. 
Mødet vil omhandle: 
Udvalgte emner i forhold til arbejdsbe-
lastning. 
Vikardækning: 
Krav til materialer ved kendt/akut fra-

vær? 
Budget til vikardækning på de enkelte 
skoler. 
Aktuelt fra TR. 
18. august: Issøskolen. Lone C. og Pia 
19. august: Thurø Skole. Lone C. 
1. september: Vestermarkskolen. Lars 

og Steen. 
1. september: Tåsingeskolen. Lone C. 
og Pia. 
Lone P. kontakter Nordskolen og Humb-
le skole. 

5. Informationsarbejdet Intet til referat. 

6. Arbejdsmiljø. Opfølgning på det fysi-
ske arbejdsmiljø. Hvordan følger vi op? 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

Pia orienterede om arbejdet arbejds-
pladser på skolerne. 
 

7. Regnskab og budget Kontingentindtægterne udgør lidt over 
50 % ved udgangen af juni i forhold til 
de budgetterede indtægter.  

8. Kommunerne.  
De kommende budgetter 
 
Indgåede lønaftaler 
 

 
Der blev orienteret om arbejdet med de 
kommunale budgetter. 
Der er indgået lønaftaler på Langeland 
og Ærø. 
 

9. Fagpolfo 
 
9a. Pædpolfo   

Møder i udvalg under Fagpolfo er ons-
dage kl. 13.00 til 15.00 
Pædpolfo første gang onsdag 1. oktober 
2014. 

10. Medlems aktiviteter.  Intet til referat. 
 

11. DLF centralt. Herunder Kongres 

 

Drøftelsen af kongres udsættes til in-

ternatet for de fynske kredse. 
 

12. Punkter til næste møde den 8. sep-
tember 

Punkter afleveres til Lone C. senest 
onsdag 3. september kl 12.00. 

13. Meddelelser Lone P. deltager i MED-konference på 
Langeland 17. november. 

Lone P. deltager i budgetseminar på 
Langeland 25. august. 

14. Evt. Intet til referat. 

15. Evaluering af mødet Intet til referat. 

Referat: Svend Aage Janum. 
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