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Referat fra styrelsesmødet mandag den 19.11.2012 
 kl.10.20 til 14.45 

 
Fraværende: Gitte indtil kl. 11.00 (anden mødevirksomhed). Susanne fra kl. 11.00 (an-
den mødevirksomhed 

 

Referat:  

Forud for det ordinære styrelsesmøde 
var der en temadrøftelse om arbejdstid 
og de nationale og lokale udfordringer i 
forbindelse med kommende forhandlin-

ger. 

Oplæg fra DLF om ”Kvalitet i undervisnin-
gen” blev drøftet. Med mindre justeringer 
anses oplægget for anvendeligt som for-
handlingsoplæg til kommunerne. Lone sen-

der det redigerede oplæg til styrelsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 
29.10.2012. 

Udsat 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

Lone orienterede om forslag fra Søren Vie-
mose til fælles uddannelse af skoleledere og 

TR i Svendborg. Langeland og Ærø kommu-
ner tilbydes deltagelse i uddannelsen. 
Der er indkøbt en bærbar pc. 
Steen og Gitte skriver julehilsen til med-
lemmerne. 
Fie skriver julehilsen til samarbejdspartne-

re. 
TR orienteres gennem ”tirsdagsnyt” om Re-
gionalt møde for TR i Odense 13. december 
kl. 19.00 

4. TR-arbejdet 
 
 

 
 
 
Kursusforum Fyn 
 

TR-mødet 3. december planlægges med et 
fællesmøde på 1 time. Herefter kommunale 
møder af en times varighed. Svendborg for-

bereder møde med formanden for udvalget 
for Børn og Unge. 
Gitte orienterede, og referater fra Faglig 
Klub møder blev drøftet. I Svendborg synes 
omfanget af aktiviteter fra § 4, stk. h fort-
sat at være et diskussionsemne. (Deltagelse 

i møder og udvalg vedrørende skolens virk-
somhed…..) 
Gitte orienterede om møde i Kursusforum 
Fyn og heldagsmøde på Frederiksdal for alle 
forpligtende kredssamarbejder. 

5. Informationsarbejdet Steen orienterede om omtale af foreningens 
kampagne ”En bedre folkeskole” på hjem-

mesiden. 

6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

 
Intet til referat 

7. Regnskab og budget 
 

Steen orienterede om regnskabsrapport fra 
november. Der er god overensstemmelse 
mellem regnskabsrapporten og budgettet. 
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8. Kommunerne 
Ærø 
 
 
 

 
 
Svendborg 

 
Kompetenceafklaringssamtaler med lærerne 
er i gang med at blive gennemført. 
Høringssvarene til strukturændringerne på 
folkeskoleområdet udtrykker bekymring for 

reduktionen af serviceniveauet. 
Lars orienterede om arbejdet i LBR. 
Steen orienterede om arbejdet med revision 
af MED-aftalen. 

9. Fagpolfo 
 

 
Pæd.polfo   

Der blev orienteret om møde med folke-
tingspolitikere, valgt på Fyn. # folketings-

medlemmer deltog. 
Intet til referat 

10. Medlems aktiviteter Steen sender tilbagemeldinger fra med-
lemsmøderne 15. november til hovedfor-
eningen. 
Der kan ansøges om økonomisk støtte til lo-
kale tiltag der understøtter foreningens 

kampagne. 

11. DLF centralt Intet til referat 

12. Punkter til næste møde Intet til referat 

13. Meddelelser Intet til referat 

14. Evt. Intet til referat 

15. Evaluering af mødet Intet til referat 
 

Referat: Svend Aage Janum 
 

 

 

 

 

 

 

 


