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Referat fra styrelsesmødet mandag den 28. nov. 2011 
kl.08.15 til 12.15 

 
Fraværende: Lars Krogh (færgen indstillet) 
Referat  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat. Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger: 
Opfølgning på mødet med seni-
orgruppen. 
TR-’følordning’ 
 

 
 
Lone orienterede 
 
Mentor     Nyvalgt TR 
Gitte        Michael (Heldagsskolerne, Svendborg) 
Lone        Janne (Ørkildskolen, Svendborg) 
Jakob       Lise (Tåsingeskolerne, Svendborg) 
Steen       Eva (Vestre skole, Svendborg) 

4. Arbejdstidsaftalerne i vores 
kommuner.  

Lone orienterede om tilbagemeldinger i forbindelse med 
foreningens undersøgelse om A 08. 
Efterfølgende blev flg. områder drøftet: 
Det professionelle råderum 
Samarbejdet med ledelsen 
Samarbejdet lærerne imellem 
Faglig ajourføring contra kurser 
Afgrænsning af udviklingsbegrebet 
Muligheder for forbedring af den centrale A 08 
Tid og rum til den faglige udvikling 
Hvad er god ledelse? 
Hvilke forventninger er der til team-samarbejdet? 
Denne problematik vil blive undersøgt med hjælp fra TR 
på skolerne. Gitte og Jacob. 
Det blev besluttet at undersøge om det er muligt sam-
men med Lederforeningernes bestyrelser at afholde et 
fælles møde for ledere og TR om ledelse. Lone 

5. Trepartsmidlerne i Svend-
borg. Team: Kompetenceudvik-
ling i kommunikation og kon-
flikthåndtering. 

Muligheden omtales på møde i eftermiddag for TR og 
AMR. 
Jakob beskriver mulighederne i mail til ledere, TR og 
AMR 

6. TR arbejdet 
 Godkendelse af forret-

ningsordner fra skoler-
ne: Rise, Humble, Thurø 
og Tåsinge. 

 Emner fra indkommende 
referater fra faglige 
klubmøder(se referater-
ne i jouranalplan2007 
eller 046 mappen på 
kontoret) 

 Workshop TR kurset: 
Arbejdsmiljø. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godkendt. 
Gitte skriver reminder til de skoler der endnu ikke har 
indsendt forretningsorden 
 
Gitte orienterede om mødereferater fra faglig klub-
møder fra 4 skoler.  
 
 
 
 
 
Kommunikation: 
Hvordan sikres kendskab til AMR-dagsorden og refera-
ter fra møder i Sektor-MED? 
Der spørges ind til behovet og ønsker på mødet for TR 
og AMR i eftermiddag. 
Hvordan forbedrer man kommunikationen om arbejdet i 
MED på den enkelte arbejdsplads? 
Skolestruktur: 
Opfølgning på virkningerne af skolestrukturændringen i 



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 

 
 
 
 
Afsluttende behandling af 
workshoppen. 
Fra mødet 07.11.2011  
Mentorordning 
Ansvarlig for kontakt til TR på 
specialskoler 
Central akkord for AMR 
 
Synlighed 
 
 
Årshjul 
Helhedsskolen 
 
Fra mødet 21.11.2011  
Inklusion 
Arbejdstid 
 
Fra dagens møde: 
Kursus TR-heldagsskoler 
 
Opfølgning: virkninger af skole-
strukturændringer i Svendborg 
 
Kommunikation: 
Dagsorden og referat fra Sek-
tor-MED til AMR 
 

Svendborg i forhold til arbejdsmiljø. 
Uddannelse: 
Der efterlyses TR-uddannelse for TR på Heldagsskoler 
på Fyn.  
 
 
 
Se pkt. 3 
Ansvarlig, Gitte 
 
Niveau for gældende aftaler samt beskrivelser af ar-
bejdsopgaven indhentes fra skolerne. Gitte og Jacob. 
Opslag med foto af kredsstyrelsesmedlemmerne og be-
skrivelse af arbejdsopgaves udarbejdes og sendes til 
skolerne/arbejdspladserne. Steen. 
Udsendes til skolerne. Gitte/Steen 
Børne- ungeudvalget i Svendborg inviteres til møde om 
helhedsskolen. Lone 
 
Beslutning udsat til 05.12.2011 
Møde med TR jan/feb. 2012 for at afdække specifikke 
problemfelter 
 
Gitte undersøger behov og muligheder. Lone og Lars 
følger evt. op i Fagpolfo. 
Drøftes på Sektor-MED i januar. 
”Temperaturmåling” trivsel og arbejdsmiljø på efter-
middagens møde for TR og AMR 
 
Behovet vurderes på eftermiddagens møde og aftales 
for den enkelte kommune. 
Den interne kommunikation på skolerne drøftes på lo-
kale TR-møder. 

7. Informationsarbejdet 
Tirsdagsnyt og information til 
TR. Vi skal være mere tydelige 
omkring henvendelser til TR og 
AMR 
 

Tirsdagsnyt er kredsens faste og primære kommunika-
tion til TR. 
Akutte og specifikke meddelelser sendes særskilt. 
AMR får særskilt information. 
 

8. Arbejdsmiljø 
 

Susanne orienterede om arbejdsmiljøkursus på Skar-
rildhus om implementeringen af ændringer i arbejdsmil-
jølovgivningen i MED-aftalerne. 

9. Regnskab og budget 
 

Intet til referat 
Mødet afsluttet efter pkt. 9 

10. Kommunerne  

11. Fagpolfo Lars/Lone  

12. Punkter til næste møde  

13. Meddelelser:  

14. Evt.  

15. Evaluering af mødet  
 

Referat: Svend Aage Janum 


