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Referat fra styrelsesmødet mandag den 12. sept. 2011 
 kl.10:30 til 12:30 

 
Fraværende: Lars Krogh, møde på Ærø. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat. Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger: 
”Arbejdsgruppe” vedr. Kunst-
klub. 
Arbejdsløse lærere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fortsætter drøftelserne fra 
STM den 22/8 bilag 4. 
 Medlemsaktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forberedende møde i arbejdsgruppe i uge 38 
 
Ifølge er a-kassen er der for augustperioden aktuelt 
udbetalt dagpengeydelser til i alt 129 (a-
kasse)medlemmer i de 3 kommuner. 
I alt 21 medlemmer har under 1 år tilbage i dagpen-
geperioden. 
Af de 129 ledige medlemmer har de 30 status som 
dimittend (har ikke haft 3 måneders sammenhængen-
de arbejde) 
Ud af de 30 har i alt 7 under 1 år tilbage i dagpenge-
perioden.  
Fortsat drøftelse på temamødet 19. september 
  
 
 
 
Fællespolitisk Café ændres til Fagpolitisk Café. Heref-
ter godkendt. 
Juletræsfest. Gennemføres ikke 
Caféeftermiddag(e). Flg. tekst blev godkendt: 
Café eftermiddag på kredskontoret eller på skoler-
ne/arbejdspladserne: 
Medlemmerne inviteres i løbet af skoleåret til at delta-
ge i café-eftermiddage på kredskontoret eller på sko-
lerne/arbejdspladserne. 
Café eftermiddagene vil være med forskelligt pæda-
gogisk, fagligt og arbejdsmiljømæssigt indhold. 
Arrangementerne vil foregå på uformel vis hvor vi vil 
være vært med kaffe/te/ øl/vand samt en let anret-
ning. 
Café-eftermiddagsarrangementet kan være åben for: 
alle medlemmer, arrangeres kommunevis, for et 
nærmere aftalt antal skoler/arbejdspladser eller speci-
elle faglige områder på tvær af skoler-
ne/arbejdspladserne.  
 
TR og de Faglige klubber på skolerne kan fremkomme 
med forslag til indhold og afholdelse af Café-
eftermiddagsarrangementerne. Der opfordres til at TR 
og de Faglige klubber på tværs af sko-
ler/arbejdspladser og kommuner i fællesskab frem-
kommer med forslag. 
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Møde for nye medlemmer 
 
 

Indholdet skal være af pædagogisk, fagligt eller ar-
bejdsmiljømæssig karakter samt være med til at styr-
ke sammenholdet og medvirke til udviklingen af folke-
skolen og de øvrige områder medlemmerne beskæfti-
ges ved. 
Kredsen yder ikke økonomisk støtte til forslag til ar-
rangementer der er en del af et igangværende tiltag 
på skolerne, et konkret igangsat projekt på en skole 
eller i kommunen.  
Forslag til behandling i kredsstyrelsen skal indeholde 
et budget. 
 
Der er 3 arrangementsperioder. 1: oktober, novem-
ber, december. 2: januar, februar, marts. 3: april, 
maj, juni. 
Ansøgningsfrist: til 1. periode: ultimo august. 2. peri-
ode: ultimo november. 3. periode: ultimo januar. 
Der afsættes årligt 36.000 kr. til Café-eftermiddags-
arrangementer. Kredsstyrelsen vil løbende holde TR 
orienteret om det resterende beløb til Café-
eftermiddagsarrangementer. Det årlige beløb fordeles 
ligeligt på de 3 perioder. Opbruges beløbet ikke inden 
for én periode, overføres det resterende beløb til 
de/den resterende periode. 
Udvælgelse sker efter følgende kriterier i prioriteret 
rækkefølge: 
 

 Økonomi. Inden for beløbsrammen. Så mange 
medlemmer som muligt skal tilgodeses. 

 Skoler/arbejdspladser, som ikke har arrange-
ret/været medarrangør før, foretrækkes. 

 
 Afholdes 19.09. P.t. 1 tilmeldt. Kredsstyrelse og kon-
sulent deltager. 
 
 

3.a Kongres. 
 
Praktisk vedr. kongres. 

Valg af næstformand i DLF blev drøftet. Kredsstyrel-
sen ønsker ikke at anbefale én bestemt kandidat. 
Steen deltager ikke i kongressen. (Valgtilforordnet til 
folketingsvalget 15.09.) 
Afrejse fra Nyborg tirsdag 13.09. kl. 16.59 

4. TR arbejdet 
Evt. Ændringer i 2 datoer for TR 
møder. Den 31/10(Svendborg) 
og den 4/6 alle. 
TR kurset 
 

 
TR-møder for Svendborg 31.10.11 og 4.06.2012 af-
lyst. 
 
 
Intet til referat. 

5. Informationsarbejdet Vinder af sommerkrydsord: Ulla Ungmand 
Steen udarbejder indlæg til hjemmesiden om myter 
om folkeskolen og det danske skattetryk. Indlægget 
laves også som læserbrev 
 

6. Arbejdsmiljø Intet til referat 
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7. Regnskab og budget 
 
 
Tilbud vedr. lydisolering af 1. 
sal samt spisestue. Bilag 1 

Budgetrapport fra 01.09. blev gennemgået. Ingen 
bemærkninger til gennemgangen. 
 
Tilbud om lydisolering af: 
Kantine 3.464 kr. og 
1.sal 12.120 kr. blev godkendt. 
Der indhentes tilbud om montering hos samme firma. 
 

8. Kommunerne Ærø: Forslag om ændring af kursusaftalen og ret-
ningslinjer i forbindelse med afsked på grund af ar-
bejdsmangel afventer svar fra kommunen. 
Svendborg: Afholdt møde om forhåndsaftale om funk-
tionslærere og udmøntningen heraf afholdt i uge 36. 
Fortsat forhandling 13.10. 
Langeland: Besparelser på 6-8 millioner kr. i budget 
2012. 

9. Fagpolfo  Intet til referat. Mødet herefter afsluttet. 

10. Punkter til næste møde. 
Temamødet den 19/9. kl. 10.30 
– 14.00.  

 Manglende tid på/til sty-
relsesmøder. Lone 

 Arbejdsløse lærere. 
/Jacob og Susanne for-
bereder punktet. 

 Drøftelse af Lars overve-
jelser efter de fynske 
kredses møde. Lars 

 Efterbehandling af kon-
gressen. Alle  

 

11. Meddelelser:  

12. Evt.  

13. Evaluering af mødet  
 

Referat: Svend Aage Janum 

 


