
Referat fra styrelsesinternat  
den 22. og 23. maj 2017 

på Sukkerfabrikken, Slotsgade 76, 5953 Tranekær 
 
Fraværende: Ingen. 
 
1. Orientering om typer og omfang af personsager og medlemshenvendelser v. Svend Aage. 

 
Der blev orienteret om omfang af personsager og medlemshenvendelser. 
 
                            Hvordan får vi arbejdet med personalepolitiske forhold? Ytringsfrihed, 

sygdomspolitik, afsked, det sociale kap. m.m. Drøftelse, med opsamling af 
idéer. 

Drøftet. 
 
2. Gennemgang og revision af kontorhåndbogen. Vi har elektronisk journal/kontorhåndbog. 
Kontorhåndbogen blev gennemgået.  
3. Gennemgang og revision af kredsens abonnementer. 
Kredsens abonnementer blev gennemgået. 
 Johanna kontrollerer, at opsigelsen af abonnementet på lovsamlingen Nis 
fra Kommuneinformation er effektueret. 

 
4. Gennemgang af inklusionsundersøgelsen.  
                                  Drøftelse og beslutning vedr. anvendelse af undersøgelsens resultat. 
Undersøgelsen blev gennemgået. Svarprocenten er ca. 34 %. 
Undersøgelsens resultater indgår i drøftelserne om indsatsområder. 
 

5. Evaluering af: 
a) styrelsens arbejdsform 
b) fordelingen af ansvarsområder 
c) øvrige arbejdsopgaver 

Arbejdet i arbejdsgrupper skal i højere grad medføre forslag til drøftelse/beslutning 
på kredsstyrelsesmøderne. 
Man skal overveje at øge antallet af medlemmer i Forhandlings- og 
overenskomstudvalget. 
 
6. Forslag til ændring af forretningsorden. De væsentligste ændringer vedrører afholdelse af 
styrelsesmøder samt hvordan de faste punkter afvikles. Forslaget er vedlagt. 
Ved en fejl havde alle ikke modtaget forslaget. Forslaget blev herefter gennemgået. 
De faldne bemærkninger indarbejdes i forslaget, der herefter forelægges 
kredsstyrelsen. 

 
7.  Forslag til fordeling af ansvarsposter: 

o Skole- og uddannelsespolitiske område: Allan 
o Særlige medlemsgrupper, Skole- og uddannelsespolitiske 

område: Allan 
o Overenskomst og arbejdstidsaftale området: Lone og Thomas 

o Arbejdsmiljøområdet: Pia 
o TR arbejdet: Thomas 
o MED og ledelse: Thomas og Lone 
o Kommunikation: Lone og Hanne 

Vedtaget. 
 



 
8.   Samarbejdsform 

Møder for hvert ansvarsområde en gang om måneden. 
Den ansvarlige for området udarbejder dagsorden, leder møderne samt 
udarbejder forslag til styrelsen. 
Der arbejdes med ”Målrettet indsats” som arbejdsredskab.  Handleplaner 
for indsatsområder lægges i Google drev, således at alle kan følge med i, 
hvor vi er i processen.  Den ansvarlige orienterer løbende på 
styrelsesmøder om igangværende indsatser. 

Kommunikationsgruppen holder møde sidst i hver måned og planlægger 
kommunikation for en måned frem. 
Man er på områdemøderne forpligtet på at holde kommunikationsgruppen 
opdateret med hensyn til omtale på hjemmeside, Facebook, materiale til 
Nyhedsbreve og anden information, der skal formidles. 

Vedtaget. 
 

Forslag. I efteråret 2017 vil der blive afholdt halve uddannelsesdage for 
styrelsen evt. også med deltagelse af Johanna. Indholdet vil være faglige 
emner, viden inden for overenskomsten, historiske perspektiver på 
resultater opnået i DLF, økonomi, KTO aftaler, MED, Arbejdsmiljø, 
folkeskoleloven o. lign. I første halvår af 2018 vil alle styrelsesmedlemmer 
blive tilbudt en ”politikkeruddannelse”. Pengene skal tages fra formuen. 
Det blev foreslået, at der afsættes et beløb på næste års budget som en 

enegangsudgift. 
Vedtaget. 
Emnerne skal konkretisereres. 
Foreløbige forslag: 
Lokal løndannelse, professionsidealet, kommunale budgetter, skolebestyrelsen… 
 

 
9. Kommunalvalg nov. 2017. 
                             Det forudsættes, at man har læst kredsudsendelse 35/2017. Kredsenes 

indsats frem mod kommunalvalget 21. november 2017. Tema for 
kommunalvalget: Elevrettigheder. 

o Hvad er kredsens målsætninger for kommunalvalgsindsatsen? 
o Hvilke konkrete politiske ændringer ønsker vi at opnå i 

forlængelse af valget? 
o Hvilke relationer ønsker vi at opbygge? 
o Hvilke relationer ønsker vi at styrke? 

 
Når der er fundet svar på ovenstående spørgsmål udarbejdes der en 
handleplan for kredsens fremadrettede arbejde med KV17. Til dette formål 
bruges værktøjet: Målrettet indsats – guide til strategisk arbejde. Det 
medsendes også i elektronisk udgave. Værktøjet anvendes i hele 
organisationen. (DLF). 

I drøftelserne indgik flg. emner: 
Arbejdstid, maksimal klassestørrelse, læringsplatforme, elevrettigheder, samarbejde 
skole-forældre, indeklima, elevernes arbejdsmiljø, tillid til lærerfaget, 
afbureaukratisering, inklusion…………… 

 
10. Evaluering af vores arbejdsmiljøpolitik v. Pia 
Der indarbejdes et møde om budget i arbejdsmiljøpolitikken.   
I Svendborg skal samarbejdet med fælles AMR medtænkes. 
 
 



11. Evaluering af vores kommunikationspolitik v. Lone og Johanna. 
Arbejdet med kommunikationspolitikken blev gennemgået.  
Politikken er ikke fuldt ud implementeret endnu. 
 
12. Styrelsens indsatsområder i skoleåret 2016/2017. 
Emnerne fra pkt. 9 sammenfattes i 5 fokusområder: 

 
13. Styrelsens indsatsområder i skoleåret 2016/2017 fortsat. 

Medlemsaktiviteter: Drøftelse af medlemsaktiviteter i skoleåret 2017/2018. 

 
14. Regnskab/budget. 
Der blev kort orienteret om status, som svarer til gennemgangen af regnskabs- 
rapporten på sidste kredsstyrelsesmøde. 
 
15. Målrettet indsats – guide til strategisk arbejde. Arbejdet med indsatsområder påbegyndes. 

Opgaver fordeles og der arbejdes individuelt med et område. 

 
 
16. TR- og AMR-arbejdet 

o Kredsens forpligtigelse i forbindelse med 
organisationsuddannelsen. Den nye AMR-uddannelse, som DLF 
tilbyder af to dages varighed. 

o TR-uddannelsestilbud i det kommende skoleår. 

o TR-møder. I det kommende år arbejder vi med: Fælles TR-
møder, lokale TR-møde, tematiske mini-TR møder samt et årligt 
fastlagt mini-TR møde for hver skole, hvor vi indkalder max. 3 
skoler til drøftelse vedr. lokale forhold. 

 
 

17. Kalender og mødeplaner 
  Styrelsesmøder 
 Internat 
 Generalforsamling 
 TR-mini/TR-møder 
 TR-kursus Gl. Avernæs 
 TR-kursusdag foråret 
 TR-temadage 
 AMR-møder skoleåret 
 TR/skoleledermøder/forvaltninger 
 Åbent medlemskursus 
 Medlemsmøde for nye medlemmer, sensommer 2016 
 Møder for nye TR 
 Medlemsaktiviteter for det kommende år 
 Møde med forvaltningerne 
 Møde med børnehaveklasselederne 
 Eventuelt. 

 
18. Eventuelt 


