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på Ærø  
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1. Evaluering af kredsens arbejde jvf. sidste internat: 
 
Indsatsområderne i 14/15 var det psykiske og psykiske arbejdsmiljø på skolerne. Det 
vurderes som positivt at medlemmer af kredsstyrelsen besøgte et antal skoler, men det 
var uheldigt at ikke alle skoler blev besøgt. Kredsen har været involveret i forarbejdet til 

det fysiske arbejdsmiljø i Svendborg kommune og Ærø kommune. 
Der er fortsat store udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Som udfordrin-
ger nævnes: 
Organisering af arbejdsdagen 
Tid til fælles forberedelse 
Tid til kompetenceudvikling 

Vilkår for TR og AMR 
Opgavemængden 
Ledelsens prioritering i forhold til opgavemængden 
Kendt fravær er ofte ikke planlagt. 
 
På arbejdsmiljøområdet er der nu udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik for kredsen. 
Kommunikationen omkring udviklingen i lejrskolesagen har ikke været god nok. 

Der er arbejdet med kredsens kommunikation og synliggørelse af kredsens arbejde. En 
kommunikationspolitik er under udarbejdelse. 
 
2. Regnskab/budget. 

 
Drøftelse med udgangspunkt i seneste budgetrapport. 

Der var udarbejdet kvartalsrapport, som blev gennemgået.  
Lønfordelingskonto udgår fremover. 
Der skal indhentes priser på revision. 
Scanningsmodul til bogføringssystemet indkøbes. Pris 49 kr./md. 
Indskud på ca. 750.000 kr i Lån § Sparbank på aftalekonto til 3% udløber 1. maj. 
Der udlånes 600.000 kr. til Særlig Fond til indfrielse af realkreditlån. Lånet forrentes 
med 3 % p.a. og er indtil videre afdragsfrit. 

Kredsens egenkapital er p.t. forrentet med max. 0,5 %. Det blev besluttet at investere 
2.000.000 kr. gennem Lån § Sparbank i en portefølje bestående af: 
3 % danske aktier 
3 % nordiske aktier 
3 % globale aktier 
82 % danske obligationer  
9 % erhvervsobligationer. 

Porteføljen er risikomærket som lav, og den har i perioden 2005 til 2014 haft et gen-
nemsnitligt årligt afkast på 5,9 %. 
 
3.Styrelsens indsatsområder i skoleåret 2015/2016. 
 
Kredsstyrelsesmedlemmer besøger de enkelte skoler i form af: 
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Møder i Faglig Klub 
Møder med TR/AMR 
Møder med medlemmer. 
Der aftales en fordeling af skolerne mellem styrelsesmedlemmerne. 
Arbejdsfordeling i kredsstyrelsen 
Det fysiske arbejdsmiljø 
Vilkår for TR og AMR 

Kredsens samarbejde med TR og AMR 
De 15 punkter om arbejdstid 
Kommunikation. 
 

  
4. Medlemsaktiviteter. Drøftelse og beslutning.  

 
Evaluering af 2014/2015. 
Der har været positive tilbagemeldinger på de gennemførte aktiviteter. 
Drøftelse af medlemsaktiviteter i skoleåret 2015/2016. Indhold og form. Økonomi i for-
hold til budgettet. 
Drøftes løbende på kredsstyrelsesmøder. 
 

5. Orientering om typer og omfang af personsager og medlems henvendelser.  
 
Konsulenten orienterede om omfang og typer af personsager. 
 
6. Gennemgang og evt. revision af kontorhåndbogen. 
 Orientering, drøftelse og beslutning. 
 

Herunder bl.a.:  
Kredsens abonnementer 
Som i 14/15 
Kontorarbejdsgange 
Drøftes løbende på kredsstyrelsesmøder 
Kredsens foldere bl.a. velkomstfolder til nye medlemmer m.fl. 

Indgår i kommunikationsarbejdet 
Seniorarbejdet mm. 
Intet til referat 

     
7. TR og AMR arbejdet. Drøftelse og beslutning: 
 
Evaluering af 2014/2015 

TR- og AMR-møder skal fremover holdes hver for sig. AMR der er medlemmer af for-
eningen, får en stående invitation til at deltage i TR-møder. 
Kredsen vil forsøge at samarbejde med kommunerne om den pligtige uddannelse af 
AMR. I dette arbejde indgår alle AMR uanset foreningstilhørsforhold. 
Kredsarrangementer for AMR er kun for medlemmer af DLF. 
TR-kursus planlægges igen med julefrokost 

AMR der er medlem af DLF inviteres med til sommerafslutningen. 
Der er efterlyst referater fra TR-møderne. Der udarbejdes IKKE referater fra TR-
møderne. 
Mini TR-møder fortsætter. 
 
Kredsens forpligtigelse i forbindelse med organisationsuddannelsen. Lokal mentorord-
ning for nye TR. 
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Aftales på et kredsstyrelsesmøde 
 
TR uddannelses tilbud i det kommende skoleår. 
Der er indtil videre planlagt 2 kursusdage sidst i 2015. 
Kursustilbud fra DLF for 2. halvår er udsendt. 
Kursustilbud fra Kursusforum Fyn vurderes fra gang til gang. 
TR møderne  

Skal fortsat udvikles, der er fortsat behov for fælles møder. 
Lokale AMR-tilbud 
Se ovenfor 
Lokale TR-tilbud 
Se ovenfor. 
 

8. Evaluering af styrelsens arbejdsform og fordeling af ansvarsområder 
 og arbejdsopgaver.  

Evaluering af styrelsens arbejdsform. Evt. ændringer i forretningsor-
denen. 
 Frikøbsfordeling og fastlæggelse af kontorarbejdsdage. 

 
       Fordeling af arbejdsopgaver samt fordeling af det overordnede    

       ansvar inden for det: 
 pædagogiske område 
 overenskomst og arbejdstidsaftale området 

 organisatoriske område  
 

Det forpligtende kredssamarbejde på Fyn. Styrelsesmedlemmer til: 

 Arbejdsmiljøforum 
 Pædagogisk forum 
 Kursus Forum Fyn 
Kontaktperson til de ledige: 

 
Behandles på kredsstyrelsesmøde 4. maj 
 

 
9. Kalender og mødeplaner. Drøftelse og beslutning. 

 Styrelsesmøder 2015/2016  
 Internat 2016 
 Generalforsamling 2016.  
 TR-møder 2015/2016  
 TR-kursus 2015 

 TR-kursusdag foråret 2016 
 TR-temadage, lokale 2015/2016 
 AMR-møder skoleåret 2015/2016 
 TR/skoleledermøder 2015/2016 
 Medlemsmøde for nye medlemmer, sensommer 2016 
 Lokal introdag for nye TR, sensommer 2016 

 Medlemsaktiviteter,for det kommende år. datoer 
 Møde med forvaltningerne efteråret 2016 
 Møde med børnehaveklasselederne 2016 
 Eventuelt. 

 
Behandles på kredsstyrelsesmøde 4. maj 
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10. Evt. 
 
Anne-Sophie Askjær deltager i arbejdsdage for tillidsrepræsentanter og kredse med 
medlemmer ansat på statslig organisationsaftale i Nyborg 23.- og 24. april. 
 
 

Referat: Svend Aage Janum 
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