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Referat fra styrelsesmødet 

 mandag d. 07.09.2015 og 

mandag d. 14/9 2015 

  
Fraværende d. 7/9: Ingen.  14/9: Thomas 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 24. 
august 2015. 

Godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger: 

 Valg af FTR på Langeland 
 

 Beskrivelser vedr. general-
forsamlinger. Pia og Johan-
na tager sig af opgaven. 

 Kontormøder. Vi er gået i 
gang. Se punkt 11. 

 

 
 
Der er indkaldt til valg af FTR 24. 
september 2015 kl 16. 
Til efterretning. 
 
 
Der blev orienteret. 
 
Der afholdes møde for nye medlem-
mer 23. september 2015 kl 17.30. 

4. TR arbejdet.  
a)TR-mødet i dag den 7. 
sept. Kort opfølgning på 
dagsordenen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Fordeling af besøg på 

 
Dagsorden til mødet blev gennem-
gået. 
Lars Krogh gennemgår dagsorden til 
kongressen. 
Pia Ewe Jensen gennemgår spørge-
skemaundersøgelsen om lærernes 
opfattelse af skolereformen og vilkå-
rene for at implementere den. 
Det blev aftalt at sammenfatningen 
af undersøgelsen sendes til: 
De ansvarlige politiske udvalg i de 3 
kommuner. 
Skolechefer, skoleledere og skolebe-
styrelsesformænd. 
TR modtager desuden undersøgelsen 
for egen skole. 
TR opfordres til at sætte undersøgel-
sen på dagsordenen i MED og skole-
bestyrelsen. 
Kredsstyrelsen står til rådighed med 
vejledning og sparring. 
Udsat. 
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skolerne, helst ikke manda-

ge. Men på jeres øvrige 

kontordag. Se den opdate-

rerede kalender fra Johan-

na. 

Tilbagemeldinger fra mini-

TR-møderne. 

 
Vores spørgeskemaunder-
søgelse. Drøftelse af det vi-
dere arbejde med undersø-
gelsen. Punktet drøftes også 
med TR. Hvordan kan un-
dersøgelsen bruges på sko-
lerne? Se også punkt 5. 
 
Valg af TR på Ny Heldags-
skole i Svendborg. Indtil 
valget er foretaget, skal vi 
have udpeget et styrelses-
medlem fra Svendborg til at 
varetage opgaven.(Skolen 
har været uden TR i et år.) 
 
Drøftelse af formålet samt 
forslag til indhold på TR- 
kurset.  
 
 
 
c)TR-mødet d. 5/10 
 
 
 
d)TR-kurset 

 
 
 
 
 
Der blev orienteret om afholdte mø-
der. 
 
 
Se punkt 4 a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lone Clemmensen varetager opga-
ven og indkalder til valg. 
 
 
 
 
 
 
Drøftet. Det undersøges hvilke øn-
sker TR har til kursusindhold. 
Kredsstyrelsesmedlemmer kan sende 
forslag til tema for kurset til Lone 
Clemmensen. 
 
Der afsættes tid til lokale møder. 
I Svendborg skal der drøftes hvad 
der kom ud af dialogmøderne. 
 
I forbindelse med hovedstyrelsesval-
get inviteres udvalgte kandidater til 
at deltage i et punkt på TR-kurset. 
Der rettes henvendelse til Charlotte, 
Odense - Jeanette, Ballerup - Tho-
mas, Næstved og Thomas, Djurs. 
Andre punkter under forberedelse: 
Skolebestyrelsesarbejde og løn. (Evy 
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og Andreas Bang?) 

5. Informationsarbejdet.  

Nyt fra kommunikationsmø-

det 

Fastlæggelse af datoer for 

indlæg fra de enkelte sty-

relsesmedlemmer. Indlæg, 

til hjemmesiden jf. vores 

kommunikationspolitik. ”At 

styrelsesmedlemmerne hver 

fjortende dag på skift tager 

vedkommende fagpolitiske 

emner op i ”Nyt” for at sæt-

te gang i debatten.  

Spørgeskemaundersøgel-

sen, Hvordan arbejder vi 

fremadrettet med den? 

  

 
 
 
 
Næste indlæg – 21. september- fra 
Anne-Sophie Askjær. 
Indlæg fra Thomas Lejre 24. sep-
tember. 
Lars 1/10 - om budgetter 
 
 
 
 
 

6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

Tilbagemelding på mødet for AMR 

og sløjdlærerne den 24. august 

Der var positive tilbagemeldinger fra 
sløjd-arrangementet for AMR (19 
deltagere). 
Kravene til oplæring vedrørende sik-
kerhed i sløjdlokalet drøftet. 
Introkursus for AMR d. 21/9. 
Temadag i oktober for AMR vedr. re-
gistrering af vold og trusler under 
udarbejdning.  
 
 
 

7. Regnskab og budget 
 

Steen Pilgaard Toft gennemgik regn-
skabsrapporten der udviste fin sam-
menhæng med budgettet. 
Det blev besluttet at Åbent Med-
lemskursus udbydes med det mak-
simale antal pladser (74 pladser). 
 

8. Kommunerne. 
Opfølgning på de indgåede lønaf-
taler.  

 
Der blev kort orienteret om aftaler-
ne. 
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9. Fagpolfo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9a. Pæd.polfo   

Der blev orienteret om hovedstyrel-
sesvalget. 
Problematikken med kursusomfang i 
forbindelse med udstedelse af eksa-
mensbeviser for linjefag blev drøftet. 
Eksempler på eksamensbeviser øn-
skes til gennemsyn med henblik på 
afgrænsning i forhold til lokale lønaf-
taler. 
Udsat. 

10. Medlems aktiviteter.  
Drøftelse af formål og forslag til 
indhold i Åbent medlemskursus.  
 

 
Der købes 74 plaser på Gl Avernæs. 

11. DLF centralt.  
Kongressen. 
 
 
 
 
Ansvarsfordeling vedr. generelle 
kredsopgaver samt kredsudsen-
delserne fra DLF centralt. 
 
Vi besluttede før ferien at Johan-
na og jeg på kontormøder umid-
delbart efter et STM vil fordele de 
arbejdsopgaver der er besluttet at 
sætte i gang. Dette er vi begyndt 
på, men ansvarsfordelingen inden 
for de enkelte områder har vi i 
styrelsen ikke færdiggjort, og det 
er en forudsætning for fordelin-
gen af opgaverne. Af nedenståen-
de kan I se hvilke områder der 
ikke er sat ansvarlige på, og hvil-
ke der er ansvarlige indenfor. Be-
skrivelserne er med udgangs-
punkt i DLF’s kontoropbygning. 

Pia:(Thomas vil gerne samarbejde 
med Pia om arbejdsmiljø) Organi-
sation- og arbejdsmiljø arbejder, 
med kredsens struktur og udvik-

 
Kongrespunkter drøftet med henblik 
på hvordan der stemmes. Kredssty-
relsesmedlemmer er ikke bundet af 
drøftelsen. 
Mødet afsluttet efter dette punkt. 
 
 

mailto:086@dlf.org


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 

ling, medindflydelse, personale-
politik, det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø og arbejdsskader. 
Endvidere arbejdes med tillidsre-
præsentantsystemet og vores re-
lationer til andre organisationer. 

Lone (Svend Aage): FTR inddra-
ges løbende. Overenskomst og 
forhandling tager sig af de faglige 
spørgsmål der hører sammen med 
lærernes løn- og ansættelsesfor-
hold. Tager sig også af de almene 
beskæftigelsesforhold.   

 

Lone og Pia (Jeg har spurgt Tho-
mas om han vil overtage min 
plads) Kursus- og kompetenceud-
vikling har ansvaret for udviklin-
gen og gennemførelsen af for-
eningens kurser og uddannelse. 
Planlægger og administrerer 
kredsens konferencer og møder, 
herunder generalforsamling og 
kongres.  

Steen og Pia: Kasserer (beskrivel-
se findes) 

Hvem? (Steen deltager i pæd 
polfo) Skole- og uddannelsespoli-
tik, arbejder med udviklingen af 
folkeskolen, læreruddannelsen, 
videreuddannelse og ligestillings-
spørgsmål. Man varetager også 
opgaverne i forbindelse med det 
internationale samarbejde.   

Lone: it tager sig af drift og ud-
vikling af kredsens IT og IT-
service. Er desuden ansvarlig for 
”bibliotek”, journal, teknisk ser-
vice og køkken.   

Steen, Lone (Johan-
na)(Kredsstyrelsen jf. kommuni-
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kationspolitikken): Kommunikati-
ons- og analyse varetager kred-
sens kontakt til pressen og laver 
analyser. De arbejder desuden 
med planlægning og udarbejdelse 
af informationsstrategier, tager 
sig af vores produktion af interne 
og eksterne informationsaktivite-
ter  

12. Punkter til næste møde  

13. Meddelelser  

14. Evt.  

15. Evaluering af mødet  
 
 

Referat: Svend Aage Janum og Steen 
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