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Referat fra 

ordinært kredsstyrelsesmøde 

mandag d. 17. maj kl. 08:15 
 
Fraværende: Susanne Clausen fra 09:30 (møde Langeland Kommune) 

Referat   

   

 1. Godkendelse af dagsorden Pkt. 8 og 9 behandles efter 
pkt. 3. Dagsorden herefter 
godkendt 

 

   

 2. Godkendelse af referat fra sidste        
     møde. 

Godkendt  

   

 3. Vi skal træffe beslutning om nyt gulv på 1. sal samt i 
dele af stueetagen. Se vedlagte bilag 

Stueetage: Banevare linole-
um 15.000 kr. 
1. sal Ege modular tæppefli-
ser 40.000 kr. 

 

   

 4. Orientering om kredsens økonomi. Steen gennemgår 
budgettet en gang om måneden 

Kassereren gennemgik bud-
getrapporten for perioden 
01.04 – 30.04.2010 

 

   

 5. Hvordan skal vi finansiere gulvene og nyt toilet?  
  
Vi skal drøfte hvilke muligheder der er i kredsen og i 
Særlig Fond. 
 Kredsen kan låne pengene til Særlig Fond eller Særlig 
Fond kan optage et lån. 
 5.a. Drøftelse af om kredsen skal investere penge.  I øje-
blikket trækker vores penge renter på en bankbog. 
 

Kredsen finansierer i første 
omgang Særlig Fonds udgift 
til gulve og nyt toilet. 
Kasserer og konsulent kom-
mer med forslag til finansie-
ringsmuligheder for Særlig 
Fond, samt forslag til kred-
sens investeringspolitik. 

 

   

 6. Orientering om projektet ”Gruppecoaching – Psykisk 
arbejdsmiljø” samt ”Livlineprojektet 

Lone orienterede om projek-
ternes aktuelle status. 

 

   

 7. Frikøbsfordeling for skoleåret 2010/11 Der fremsendes frikøbsan-
søgninger på følgende time-
tal: 
Lars Krogh: 850 timer 
Steen Pilgaard Toft: 1250 
timer 
Gitte Ebbesen: 675 timer 
Jacob Jensen-Maar: 600 ti-
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mer 
Susanne Clausen: 750 timer 
Lone Clemmensen: 1924 ti-
mer 

   

 8. Forberedelse af internat.         
    I bedes overveje hvilke indsatsområder I mener,  
 kunne være relevante for os at arbejde med i det   
 kommende år. Redegør kort for forslaget. Forslagene 
 vil blive samlet sammen og behandlet på internatet  
 sammen med nye hvis der dukker noget op. 

Rummelighed set i lyset af 
kommunernes økonomi med 
fokus på betydning for ar-
bejdsmiljø og konsekvenser 
for pædagogikken. 
Vilkår for AKT- og special-
undervisning. 
Skolestrukturanalyse i 
Svendborg Kommune. 
OK 11. 
Arbejdsmiljø. Erfaringer 
med brug af komfortOmeter 
drøftes på næste styrelses-
møde. 

 

   

 9. . Orientering om nye aftaler og igangværende      
     forhandlinger på Langeland og Svendborg. 

Langeland: Arbejdstidsafta-
len tilrettes som følge af den 
nye skolestruktur. Skoleafta-
ler for det kommende skoleår 
underskrives af nyvalgte TR 
efter drøftelse i TR-
samarbejdet. 
Svendborg: Uenighed om 
tolkning af arbejdstidsaftalen 
på Østre skole er drøftet, 
fortsatte forhandlinger. 
Arbejdstidsaftale 08 på By-
haveskolen er klar til under-
skrift. 
Lønforhandlinger: Aftale for 
lærere og børnehaveklassele-
dere forventes aftalt færdig 
2. juni. Forhandlinger for 
CSV, PPR og konsulenter er 
ikke indledt endnu. 
Ærø: Lønaftalen er under-
skrevet, men der er ikke af-
talt skal-tillæg for skiftende 
arbejdssteder og kvalifikati-
onstillæg for ikke-
anordningsmæssigt uddan-

 



Øhavets Lærerkreds 

 
 

FÆRGEVEJ 32 ⋅ 5700  SVENDBORG ⋅ TLF. 62 21 01 62 ⋅ FAX 62 22 81 62 ⋅ E-MAIL: 086@dlf.org ·  WWW.KREDSKONTORET.DK 
 

KREDS 86 ⋅ LANGELAND⋅ SVENDBORG · ÆRØ KOMMUNER 

nede. 

   

10. Evaluering af mødet. Herunder evt. God dagsorden med gode 
muligheder for at forberede 
sig til mødet. 
Der planlægges ny mødedato 
for temamøde om underret-
ninger. 
Transport til stormøde 20. 
maj aftales på TR-mødet i 
dag. 
 

 

 
  Referat: Svend Aage 
 
 
  


