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Referat fra 

ordinært kredsstyrelsesmøde 

mandag d. 1. februar 2010, kl. 10:30 
 
Fraværende: Mogens Jensen (konference i Odense), Lone Clemmensen fra pkt. 10, Lars 
Krogh fra pkt.11 
Referat   
   
 1. Godkendelse af dagsorden Nyt pkt. 11 tilføjet: Lønforhandlinger. 

Dagsorden herefter godkendt. 
 

   
 2. Godkendelse af referat fra sidste       
     møde. 

Godkendt  

   
 3. Siden sidst Kopimaskine leveres tirsdag. Undervis-

ningsassistenter i Svendborg ansættes ef-
ter LC`s overenskomst som timelønnede 
idet det forudsættes at den gennemsnitli-
ge ugentlige arbejdstid er under 8 timer. 
TR-strukturen på Ørstedsskolen, Rudkø-
bing drøftet med møde med kommunen. 
Fortsat drøftelse senere. 
 

 

   
 4. Coachingprojekt 
Evaluering – nyt forløb 

Evalueringen og mulighederne for at pro-
jektet kan implementeres på Børne- Unge 
området blev drøftet. 
Muligheden for at søge støtte til lignende 
projekter i Forebyggelsesfonden blev 
nævnt. 

Der bliver øget fokus på det psykiske ar-

bejdsmiljø. Forebyggelsesfonden får et nyt 

hovedformål – hovedformål 4 – hvor der kan 

gives støtte til forebyggelse af psykisk ned-

slidning. Forebyggelsesfonden kan give støtte 

til projekter på virksomheder der beskæftiger 

ansatte inden for nye jobgrupper. De nye job-

grupper udpeges fra år til år og er udvalgt 

fordi her er tendens til stigende psykisk be-

lastning med risiko for at medarbejderne bli-

ver slidt ned.  

I 2010 oprettes en pulje på 20 mio. kr. til job-

LOC 
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grupper der er truet af nedslidning på grund 

af en stigende psykisk belastning. Det drejer 

sig om følgende jobgrupper: 

- Sygeplejersker 

- Lærere 

- Socialrådgivere 

- Medie- og reklameansatte  

Kilde: Forebyggelsesfonden 
Punktet udsat. 

   
 5. Arbejdstid 
Egen kredsundersøgelse eller anden 
form for evaluering 

Svendborg: Med baggrund i erfaringer og 
spørgsmål fra skolerne forsøges gråzoner 
afklaret mellem kommune og kreds. 
Ærø: Evaluering gennemføres med bag-
grund i spørgeskema. 
Langeland: Aftales med TR. 
Vilkår for deltidsansatte generelt i A08 
blev drøftet. Fortsat drøftelse på bag-
grund af erfaringer fra andre kredse. (Lo-
ne, Lars) 

 

   
 6. Generalforsamling 
Information om kandidater 

Kandidater kan præsentere sig på hjem-
mesiden frem til 17. marts med indlæg på 
ca. ½ A4-side, gerne suppleret med foto. 

 

   
 7. TR-arbejdet  Mødet 15. februar flyttes til 1. marts  
   
 8. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøpolitik - eftersendes 

Forslag til arbejdsmiljøpolitik m.m. drøf-
tes på næste møde. Bilag udsendes inden 
mødet. 

SCL 

   
 9. Information Første nummer af det elektroniske ny-

hedsbrev er udsendt. 
 

   
10. Budget/regnskab 
Medlemskursus 2010 

Regnskab for kredsen og Særlig Fond 
2009 blev gennemgået og taget til efter-
retning. 
Budget 2010 blev gennemgået og flg. 
kontingentforslag blev vedtaget: 
Fraktion DLF 86 År  Måned 
1-2 2556 3432 5988 499 
4 852 204 1056  
6 1128 132 1260  
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11. Lønforhandling Kredsstyrelsesmødet afsluttet efter pkt. 
10.  

 

12. Evt.   
Referat: Svend Aage Janum 
 
  


