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Referat fra styrelsesmøde mandag den 14.12.2015 
  

Fraværende: Ingen 

Referat: Ansvarlig 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 30. november 2015. Godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

 

 
Intet til referat. 
 

4. TR arbejdet.  
 
Fordeling af mini-TR-møderne 

 

 

 

TR/AMR mødet den 11. januar 

 
 
Godkendt med ændringer: 
Til mødet 25. januar 2016 med Marstal Skole, Vestre 
Skole og Vestermarkskolen deltager Steen Pilgaard 

Toft i stedet for Anne Sophie Askjær. 
Anne Sophie Askjær erstatter Lone Clemmensen i mø-
det med UU, såfremt dette afholdes inden 1. april 
2016. 
 
Kredsens politik på arbejdstids- og arbejdsmiljøområ-
det. 

5. Informationsarbejdet.  

Nyt fra kommunikationsmødet 

 

 

Fastlæggelse af datoer for indlæg fra de 

enkelte styrelsesmedlemmer. Indlæg, til 

hjemmesiden jf. vores kommunikations-

politik.  

 
 
Der blev orienteret om inddelingen af den skriftlige 
beretning til generalforsamlingen. 
Deadline for indlæg er 29. januar 2016. Indlæg sen-
des på mail til joba@dlf.org 
 
 
Thomas Lejre tager gerne imod forslag til aktuelle 
emner. 
 
 
 
 

6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

Pia Ewe Jensen orienterede om Arbejdsmiljø Forum 
Fyns besøg på Arbejdstilsyn Syd i Kolding. 
Der blev også orienteret om status på politianmeldel-
ser i voldssager med henblik på eventuelle erstat-

ningskrav. 
 

7. Generalforsamling 
Beretning 
Afholdelse: sted, spisning, pris mm. 
 
 
Dirigent 
Vedtægter, mindre rettelser evt. vedtægtsæn-
dringer 
 

 
Behandlet under pkt. 5. 
Der blev orienteret om indhentet tilbud. Alternativer 
undersøges. 
 
Drøftet. Lone Clemmensen laver konkret aftale. 
Drøftet. 

8. Regnskab og budget. 
 
 

 Indkøb af kamera så vi kan prøve at af-
holde et fagligt klubmøde med Kirsten 

og medlemmerne på Ærø. Dette skal ses 
som et led i vores opgave fra generalfor-
samlingen om at undersøge muligheden 
for at afvikle generalforsamlingen elek-
tronisk/virtuelt.  

 Input til budget 2016. 
Herunder: Deltagelse i kursusforum Fyns 
kurser, TR kursus, 2 eller 3 dage, inter-
nat, ændret generalforsamling, frikøb, 

 
 
 
Der indkøbes et kamera. 
 

 
 
 
 
 
Drøftet. 
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ekstern underviser, Kommunikations 
rådgivning, AMR’s deltagelse i møder og 
kurser,  

 

9. Kommunerne. 

 ”En lettere vej til tolærerordninger” se bi-

lag fra Lars. Sendt: 26. oktober 2015 11:08 
 

 TR`s deltagelse i dialogmøder med politik-
kere og skolebestyrelser i Svendborg. 

 
 
 

 
 Linjefagsuddannelser, vilkår, deltagelse i 

eksamen  

 
 

 
Lars Krogh og Thomas Lejre formulerer spørgsmål der 
kan danne grundlag for en undersøgelse af behovet 
og mulighederne for en kortere skoledag. 
 
Mødet blev afsluttet efter dette punkt. 

10. Fagpolfo. 
10a. Pæd.polfo   

 

11. Medlems aktiviteter.  
 

 
 

12. DLF centralt.   

 
13. Ansvars fordeling frem til den 1. april 2016: 
Ansvarsfordeling vedr. generelle kredsopgaver 
samt kredsudsendelserne fra DLF centralt. 
 
Vi besluttede før ferien, at Johanna og jeg på 
kontormøder umiddelbart efter et STM vil fordele 
de arbejdsopgaver, der er besluttet at sætte i 
gang. Dette er vi begyndt på, men ansvarsforde-
lingen inden for de enkelte områder har vi i sty-
relsen ikke færdiggjort og det er en forudsætning 
for fordelingen af opgaverne. Af nedenstående 
kan I se hvilke områder, der ikke er sat ansvarli-
ge på og hvilke der er ansvarlige indenfor. Be-
skrivelserne er med udgangspunkt i DLFs kontor-
opbygning. 

Pia:(Thomas vil gerne samarbejde med Pia om 

arbejdsmiljø) Organisation- og arbejdsmiljø ar-
bejder, med kredsens struktur og udvikling, med-
indflydelse, personalepolitik, det fysiske og psyki-
ske arbejdsmiljø og arbejdsskader. Endvidere ar-
bejdes med tillidsrepræsentantsystemet og vores 
relationer til andre organisationer. 

Lone(Svend Aage): FTR inddrages løbende. Over-
enskomst- og forhandling tager sig af de faglige 
spørgsmål, der hører sammen med lærernes løn- 
og ansættelsesforhold. Tager sig også af de al-
mene beskæftigelsesforhold.   

 

Lone og Pia (Jeg har spurgt Thomas om han vil 
overtage min plads) Kursus- og kompetenceud-
vikling har ansvaret for udviklingen og gennemfø-

relsen af foreningens kurser og uddannelse. Plan-
lægger og administrerer kredsens konferencer og 
møder, herunder, generalforsamling og kongres.  

Steen og Pia: Kassér (beskrivelse findes) 

Hvem? (Steen deltager i pæd polfo)Skole- og 
uddannelsespolitik arbejder med udviklingen af 
folkeskolen, læreruddannelsen, videreuddannelse 

og ligestillingsspørgsmål. Man varetager også op-
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gaverne i forbindelse med det internationale 
samarbejde.   

Lone: it tager sig af drift og udvikling af kredsens 
IT og IT-service. Er desuden ansvarlig for ”biblio-
tek”, journal, tekniske service og køkken.   

Steen, Lone(Johanna)(Kredsstyrelsen jf. 
kommunikationspolitikken): Kommunikations- 
og analyse varetager kredsens kontakt til pressen 
og laver analyser. De arbejder desuden med 
planlægning og udarbejdelse af informationsstra-
tegier, tager sig af vores produktion af interne og 
eksterne informationsaktiviteter 

14. Punkter til næste møde  

15. Meddelelser  

16. Evt.  

17. Evaluering af mødet  
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