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 7. februar 2018 

Referat fra kreds internatmøde 
på Sixtus 

den 23. og 24. maj 2016  
 

Fraværende: Anne-Sophie Askjær pkt. 1-8 
1. Orientering om typer og omfang af personsager. 
Der blev orienteret om typer og omfang af personsager. 
 
2. Regnskab/budget. Johanna holder et minikursus for os vedr. regnskab og budget.  
Jeg vil fortælle om jeres økonomiske ansvar som styrelsesmedlemmer. 
Johanna gennemgik principperne for kredsens budget og regnskab og orienterede 
Om AKUT-fonden. 

Lone orienterede om styrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar og øvrige forhold  
vedr. kredskontoret. 
Pia Ewe Jensen foreslog et mindre årligt arrangement for kredsstyrelsen og personalet.  
Dette forsøges arrangeret i oktober. 
Under dette punkt spurgte Allan Østergaard ind til uddannelse af kredsstyrelsesmed-
lemmer, og hvordan man generelt bliver klædt på til opgaven. 

Lone Clemmensen orienterede om indkøb af bøger og tidsskrifter til brug i det politiske 
arbejde, uddannelsestilbud i DLF og FTF, konferencer i SOPHIA m.m. 
Thomas Lejre anbefalede Magasinet Asterisk som værdifuldt for den pædagogiske debat. 
        
3. Gennemgang og revision af kontorhåndbogen.  
Vi har elektronisk journal/kontorhåndbog. Styrelsen får udleveret en manual til denne. 
Johanna og jeg vil orientere om vores kontorarbejdsgange. 

 
3.a. Gennemgang og revision af kredsens abonnementer. 
Kredsens kontorhåndbog indeholder information om kredsen som arbejdsplads, arbejds-
gange, abonnementer m.m. 
Kontorhåndbogen findes elektronisk i journalsystemet og i en fysisk udgave på kreds-
kontoret. 
Der ændres ikke i kredsens abonnementer. 

 
4. Evaluering af styrelsens arbejdsform og fordeling af ansvarsområder 
og arbejdsopgaver.  
       Fordeling af arbejdsopgaver samt fordeling af det overordnede    
       ansvar (det har vi fordelt): 

 Pædagogiske område, Thomas Lejre 

 Særlige medlemsgrupper, det pædagogiske område, Allan  
 Overenskomst og arbejdstidsaftale området, Lone og Hanne 

 Arbejdsmiljøområdet, Pia 

 MED og ledelse, Thomas Bjørn 

 Kommunikation, Lone og Hanne 
Samarbejdsform: Se vedlagte mødekalender.  
 

Jeg har lagt månedlige møder for hvert ansvarsområde. Den 
ansvarlige for området udarbejder dagsorden og leder møder-
ne. (de er i møde kalenderen fremhævet). Jeg vil foreslå sam-
me fremgangsmåde som ved indkaldelse til STM.  
Jeg har desuden sammensat gruppen af mødedeltagere inden 
for hvert område.  
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Møderne er lagt således, at der er mulighed for at få punkter 
med på kommende styrelsesmøde, dvs. ca. en gang om måne-
den.  
Kommunikationsgruppen holder møde sidst i hver måned og 
planlægger kommunikation for en måned frem. 
Man er på områdemøderne forpligtet på, at udarbejde punkter 
til STM og ligeledes holde kommunikationsgruppen opdateret 
med hensyn til omtale på hjemmeside, Facebook, materiale til 
Nyhedsbreve og anden information der skal formidles.  
De ansvarlige arbejder under ansvar over for styrelsen. 
Der bliver anskaffet en stor tavle hvor områdernes arbejdsop-
gaver skal skrives på. Der vil også blive en elektronisk udgave, 
det vil gøre det lettere for alle at følge med i hvad der sker. 
Kommunikationsgruppen har deres egen tavle i spisestuen. 

Det blev besluttet at anskaffe en stor tavle, hvor områdernes arbejdsopgaver 
skrives på. Der oprettes også en digital platform, så man ikke behøver fysisk at 
være til stede på kredskontoret for løbende at være opdateret. 
Under debatten om arbejdsformerne fremhævede Lone Clemmensen, at det var 
vigtigt, at der var tillid til, at de, der havde fået en opgave løste den forsvarligt 
under ansvar over for kredsstyrelsen. 
Der var enighed om, at alle ikke skulle vide alt om alt, men lidt om det hele. 
 
5. Gennemgang af vores arbejdsmiljøpolitik. V. Pia 
Pia gennemgik arbejdsmiljøpolitikken. Værdien af et årligt fællesmøde for TR, 
AMR, ledere og forvaltning blev fremhævet. 
Uddannelsestilbud til AMR blev drøftet. 
SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne, som findes på 
www.personaleweb.dk blev fremhævet som en god kilde til viden og inspiration. 
 
6. Gennemgang af vores Kommunikationspolitikpolitik. V. Lone og Johanna.  
Kommunikationspolitikken blev gennemgået, og der blev giver input til form og 
indhold. Muligheden for at abonnere på nyheder fra hjemmesiden blev drøftet. 
 
7. Opsamling på Walk and talk om kommunikationspolitikken. 
Blev drøftet sammen med pkt.8. 
 
8. Udvalgenes og styrelsesmedlemmernes politiske arbejde i forhold til 
vores interessenter. Drøftelse. 
Der var en længere – ikke afsluttet- drøftelse om, hvordan kredsen bedst kom- 
munikerer ud ad til, og hvordan det politiske arbejde bedst synliggøres. 
Vigtigheden af uformelle kontakter til interessenterne i folkeskolen, og et godt  
samarbejde med forvaltningerne blev fremhævet. 
Kontakt til politikere, herunder muligheden for at øge informationsniveauet blev  
drøftet. 
Den gode folkeskole og aftalemulighederne for arbejdstid blev drøftet. 
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9. Styrelsens indsatsområder i skoleåret 2016/2017 
. Herunder Principprogram for Danmarks Lærerforening 
I ikke prioriteret rækkefølge blev nævnt: Læringsplatforme, dannelse, målstyret under 
visning og arbejdstid. 
Betydningen af at markere sig politisk blev fremhævet, og det blev også nævnt, at det  

er vigtigt at afklare, hvor energien skal lægges. 
 

10. Medlemsaktiviteter. Drøftelse af medlemsaktiviteter i skoleåret 2016/2017. 
 Vi har indtil videre besluttet at afholde et arrangement på Ærø,  
og et for børnehaveklasselederne. 
Kalenderen for 16/17 er blevet positivt modtaget, det blev besluttet at indkøbe kalen- 

deren til skoleåret 17/18. 
Der var en del forslag til medlemsaktiviteter, men enighed om, at ideerne skal modnes. 
Samarbejdet med andre om arrangementer blev fremhævet, og det blev besluttet at for 
søge at samarbejde med Lederforeningen om arrangementer i løbet af skoleåret. 

 
11. Revision af årshjul. Hvad skal årshjulet understøtte?  
Skal vi have mere end et årshjul? I må gerne overvej emner til årshjulet/evt årshjulene.  

  
Årshjulet er p.t. ikke udarbejdet, og der vurderes ikke i øjeblikket at være behov for 

det. 
 

 

     
 12. TR og AMR arbejdet. Se evt. vedlagt mødekalender. 

 Kredsens forpligtigelse i forbindelse med organisationsuddannel-
sen. Gennemgang af vores forpligtigelse. 

 TR uddannelses tilbud i det kommende skoleår. 
 TR- og mini TR møderne  

  
Kredsen prioriterer TR´s kursusønsker til DLF kurser. Kursusforum Fyns kursustilbud 

vur- 
deres løbende i forhold antal deltagere. 
Kredsen skal afholde opfølgende møder med TR, når de har gennemført modul 1, 2, 3 

og  
4. 
Ændringer i forhold til planlagte TR, AMR og Mini-Tr møder meddeles til Johanna, der  
gennemfører ændringerne i kalenderen. 

 
 
13. Kalender og mødeplaner.  

 Styrelsesmøder  
 Internat  
 Generalforsamling  

 TR- mini TR- møder   
 TR kursus  
 TR kursusdag foråret  
 TR temadage  
 AMR møder skoleåret  
 TR/skoleledermøder/forvaltninger 
 Medlemsmøde for nye medlemmer, sensommer 2016 
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 Møder for nye TR 
 Medlemsaktiviteter, for det kommende år 
 Møde med forvaltningerne  
 Møde med børnehaveklasselederne  
 Eventuelt. 

Den udsendte kalender redigeres efter de faldne bemærkninger. 
 

14. Evt. 
Reglerne om fortrolighed og tavshedspligt i kredsstyrelsesarbejdet blev gennemgået. 
 
Referat: Svend Aage Janum 
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