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Referat fra styrelsesmødet mandag den 4. april 2011 
 kl.10:30 til 12:00 og 13:00 til 14:00 

 

Fraværende: Ingen 

 

Punkter  

1. Godkendelse af dagsorden.   

2. Godkendelse af referat.  

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger: 

 

 
4. TR arbejdet 
TR kurset. 
Herunder drøftelse: 

 af oplægget fra Gitte  
 jeg(loc) eftersender et bi-

lag fredag. 
 fastsættelse af budget for 

oplægsholdere og evt. 
underholdig vedr. TR 
kurset: 30.000 kr. 

Evaluering af TR temaeftermid-
dag, Budget. 
TR sommerfrokost. Hvem ar-
ranger den? Budget: Kuvert- 
pris som sidste år.  
 

 
Gitte laver et oplæg tilpasset de faldne bemærknin-
ger 
 
 
 
Godkendt 
 
 
 
Drøftes på TR-mødet i dag 
 
Susanne C. og Jacob 
Godkendt 
 
 

5. Informationsarbejdet Intet til referat 

6. Arbejdsmiljø 
 

Intet til referat 

7. Regnskab og budget 
 

Kassereren gennemgik budgetrapporten fra marts 
2011. Generalforsamlingen blev billigere end budget-
teret. Kassereren kontakter Lån & Spar for forhand-
ling af forrentning af indestående. 
 

8. Kommunerne 
Langeland. Bilag eftersendes 
Ærø. Bilag eftersendes 
Svendborg. 

Langeland:  Arbejdstidsaftale for 11/12 er forhand-
let. Opgaver svarende til 21,7 timer er taget ud af 
faktoren, der er ændret til 2,17. Der er et fald i antal 
lærerstillinger som inklusive faldende børnetal, be-
sparelser og økonomisk genopretningsplan for Ør-
stedsskolen forventes at udgøre 11 stillinger. 
Ærø: Kommunalbestyrelsen tager stilling til skole-
strukturen primo april. Ansøgning om ”Livlinepro-
jekt” til LBR fik afslag. 
Svendborg: Der enighed med kommunen om tolk-
ningen af aftalen om forflyttelser. 
Mht. til fyraftensmøder om de nye skoler er det kred-
sens opfattelse at der er tale om arbejdstid. Da det 
er en del af planlægningsgrundlaget for det kom-
mende skoleår, vil det være hensigtsmæssigt at ud-
skyde mødevirksomheden til lærernes placering er 
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kendt. 
MED- og TR-struktur i det kommende skoleår er fort-
sat til drøftelse med kommunen. 

9. Internat. Vi har aflyst den 
10. maj, men fastholdt d. 9. 
maj. Kan vi flytte internatet til 
d. 4.-5. maj el. 14.-15. juni så 
vi har to sammenhængende 
dage? 

9. maj fastholdes 

10. Kontoret: 
 Kontoret lukker 1. juli og 

åbner mandag d. 8/8 
 Virksomhedspraktikant 
 Frikøb i 2011/2012. 

Kredsfrikøb og FTR fri-
køb 
 

 
Godkendt 
 
Mette Laursen starter i arbejdsprøvning i uge 15 
Fortsat drøftelse på styrelsesmødet 2. maj 

11. Fagpolfo 
Møde med næstformandskandi-
dater den 20. juni. Vi har TR 
sommerfrokost denne dag. 
 

Steen, Gitte og Jacob deltager i mødet med næst-
formandskandidaterne. 

12. Punkter til næste møde  

13. Meddelser:  

14. Evt.  

15. Evaluering af mødet  
 

Mødet sluttede efter pkt 11. 

 

Referat: Svend Aage Janum 

 

 

 

 

 

 

 

 


