
Øhavets Lærerkreds 

 

 

Referat fra styrelsesmødet mandag den 9. jan. 2012 
 kl.10.30 til 12.30  

 
 

Fraværende: Lars Krogh, Susanne C. pkt. 1 - 3 

Referat: Ansvarlig 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat. Referat fra 5. december 2011 godkendt 

3. Opfølgning på igangværen-
de opgaver/beslutninger: 
Alle redegør for hvor langt de 
er med diverse opgaver. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aftale om ny leasingaftale for 
kopimaskine. 
Der er indgået ny aftale med 
uændret løbetid og lavere 
ydelse. 

Kursusdag AMR & TR 13. februar: 
Tema om psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med skole-
sammenlægninger og –lukninger. 
Caféeftermiddag(e): 

Revideret forslag til ansøgning fra Thurø Skole er på 
vej. Næste ansøgningsfrist er 31.01.2012  
Forslag til dato for møde med udvalgsformænd og 
forvaltningschefer i de 3 kommuner: 
Mandag 27. februar 10.30 – 13.00 
Forslag til dato for møde med skolebestyrelser, 

kommunale chefer og skoleledere i Svendborg: 
5. marts med emnerne helhedsskole og inklusion 
Fælleskonference for politikere, kredsstyrelse, TR 
m.v. i Svendborg: 
Forsøges aftalt med lederforeningen. 
Evaluering af Åbent Medlemskursus: 
Positive tilbagemeldinger 

Evaluering af kursusdag for AMR og TR: 
God og positive respons. 
Til efterretning. 
 
 
 
 

Drøftelse vedr. inklusion: 
Udsat til næste møde 
Ledige: 
Jacob orienterede. 
Specialskoler: 
Gitte orienterede 

Forrentning af kredsens/Særlig Fonds midler: 
Forskellige tilbud indhentes 
Energibesparelser Færgevej 32: 
Lone orienterede 
Plakat med fotos af kredsstyrelsesmedlemmer: 
Der mangler p.t. 2 fotos. 

4. Generalforsamling. 

Sted. 
Opslag: i folkeskolen, på sko-
lerne, hjemmesiden. 
 
Valget. 
 

 

 

Lone undersøger om generalforsamlingen kan afholdes 
på Vestermarkskolen, afd. Vester Skerninge. 
Lone undersøger om Mikkel Michelsen har mulighed for 
at være dirigent. 
Valg: Kandidater tilbydes plads på hjemmesiden til 
valgoplæg (½ A4 side). 

Lone genopstiller som kredsformand. 



Øhavets Lærerkreds 

 

 

 
 
 
Skriftlig beretning. 
Forslag til budget. 
Punktet tages op igen den 30. 
jan. 

 

Steen, Gitte og Susanne genopstiller til kredsstyrelsen.  
Jacob overvejer. 
 
Deadline for indlæg til beretningen: 10. februar 
Udsat til næste møde 

5. TR-arbejdet 
 

Jacob orienterede 
 

6. Informationsarbejdet Kredsen i medierne opdateret. 
Generalforsamling 2012 oprettes med link fra forsiden. 
Opdateres løbende. 

7. Arbejdsmiljø 
 

Intet til referat 

7. Regnskab og budget 
 

Kassereren orienterede om regnskabsrapporten fra 6. 
januar. Indtægterne højere end forventet og udgifter-
ne lavere end forventet. Der forventes således et væ-
sentligt bedre resultat end det budgetterede under-

skud på 166.000 kr. 
 

8. Kommunerne Langeland: Udpegning af repræsentanter til forhand-
lingsudvalget (MED). 
Ærø: Intet til referat 
Svendborg: Møde i dag med politikere, embedsmænd 

og BUPL om helhedsskolen  
Møderække med forvaltningen om arbejdstidsaftalen 
indledes i morgen 

9. Fagpolfo Intet til referat 

10. Punkter til næste møde Intet til referat 

11. Meddelser: Intet til referat 

12. Evt. Intet til referat 

13. Evaluering af mødet Intet til referat 
 

Referat: Svend Aage Janum 
 

 

 

 

 

 

 

 


