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Referat fra styrelsesmødet mandag den 5.9.2016 
  

Fraværende: Anne-Sophie Askjær (Møde på Ærø.) 

Referat  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 22.08.2016 Godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

Orienteringen (se meddelelser sidst i 
referatet)  blev taget til efterretning. 

4. Kredskontoret. 
Ændringer i arbejdsfordeling i kredsstyrel-
sen. Oplæg: i forhold til vedtægterne opfyl-

der vi betingelserne, at styrelsen består af 
mindst 4 + formand og alle kommuner er 
repræsenteret, så vi skal ikke indkalde 
suppleant, Lone indtræder i sektor MED, 
samt øget frikøb til Thomas Bjørn resten af 
dette skoleår. Lone får ansvaret for det 
pædagogiske område resten af dette skole-

år. 

 
Vedtaget idet det undersøges om 
Thomas Bjørn Henriksen kan frikø-

bes yderligere en dag om ugen. 

5. Regnskab/budget. 
 
 
a) indkøb af en computer og to mobiltelefo-
ner.(Svend Aage og Lone) 

b) aflønning af Klemen, it o. lign. 
 

Kassereren orienterede om regn-
skabsrapporten. Orienteringen blev 
taget til efterretning. 
Vedtaget. 
 

Aflønnes på tilsvarende vilkår som 
gårdmanden 

6. Overenskomst/arbejdstid/kommunerne. 
a)Logopæderne Langeland 
 
b)Arbejdstidsdrøftelser Langeland 
 

 
 
c) Lokal opfølgning på bilag 4. Hvad gør vi i 
kredsen? 

 
Der blev orienteret om forhandlin-
gerne. 
Der blev orienteret om forhandlin-
gerne. Der afholdes medlemsmøde 

på Langeland, inden forhandlingerne 
afsluttes. 
Synspunkter og ideer blev udvekslet. 
Fortsat drøftelse. 
 

7. Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljøforum 

Fyn/AMR. 
 
 
 
a) AMR/TR Temamødet den 19. september. 
Planlægning. 

Thomas Bjørn og Lone Clemmensen 

refererede fra tovholdermøde for de 
fynske kredse. Man afventer en ar-
bejdsmiljøstrategi for DLF, som for-
ventes klar ultimo 2016. 
Der arbejdes med en aftale om en 
oplægsholder om emner i forhold til 
vold, fastholdelser m.m. 

8. Pædagogisk/Pæd.polfo.  
Medlemsmødet den 26. sept. 

Intet til referat. 
Thomas Lejre orienterede om mødet 
26.september med oplæg ved lærer 
Mette Frederiksen. Hendes indlæg i 
debatten kan ses på folkeskolens 
hjemmeside. 

9. Særlige medlemsgrupper. Allan Østergaard orienterede om det 
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foreløbige arbejde. Der er aftalt mø-
de med TR for UU-center Sydfyn. 

10. MED/ledelse/Kursusforum Fyn. Intet til referat. 

11. TR arbejdet. På TR-mødet 19.09. orienteres der 
om kongressen. 

12. Fagpolfo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A) Evaluering af kursus for de fynske kred-
se 29/20. aug. 
 

De fynske kredse har sendt en sam-

let tilbagemelding på mål og strategi 
for kompetenceudvikling samt op-
mærksomhedspunkter og handle-
elementer ift. Kompetenceudvikling 
til DLF. 
Af tilbagemeldingen fremgår: 

 
 Vigtigt, at der er ressourcer til 

forberedelsen/efterbehandling 
af kompetenceudviklingsfor-
løbet til de deltagende lærere.  
Lærerne vil have maksimalt 
ud af forløbet, men bliver 

presset grundet manglende 
tid. 
 

 Samtidig skal der også være 
ressourcer til vikardækning 
på skolen i forbindelse med 
lærerens deltagelse i kompe-

tenceudvikling. 
 

 Underviserne skal vide hvilke 
tideressourcer der stilles til 
rådighed for de studerende, 
således at der er balance 

mellem krav og ressourcer. 
 

 Godt med mål for kompetence-
strategi. Kursusudbyderne 
bør kende DLF’s mål og stra-
tegi på området. 

 

Kurset levede på flere punkter ikke 
op til vores forventninger, men gav 
stof til eftertanke. 
 

13. Kommunikation. Orientering 

14. Nyt fra DLF centralt. 

Kongres. 

Drøftet  

 

15. Punkter til næste møde.  

16. Meddelelser.  

17. Evt.  

18. Evaluering af mødet. På skift.  

Referat: Svend Aage Janum (Pkt. 1 – 12a) 
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Meddelelser. 
 Lone deltager i kursus vedr. Hjemmeside den 4. oktober i stedet for Hanne. Der 

er møder på Langland som Hanne skal deltage i. 
 Vi afhenter 3-4 White Board tavler på Broskolen onsdag den 7.september. 
 Der er afsendt invitation til kursusdag for børnehaveklasseleder til børnehave-

klasselederne og skoleledere i vores 3 kommuner. 
 Det er aftalt med skolechef, Lone Bjerregaard Langeland at Hanne og Lone 

kommer på besøg på skolerne og interviewer lærerne om hvad der skaber ar-
bejdsglæde samt hvad der ”rør” sig i deres undervisning. Det vil blive offent-
ligt gjort på hjemmeside og Facebook.  

 TR er blevet orienteret om datoen for det regionale møde den 7. nov. i Odense 
kl. 10.00 -15.00 

 Lone indkalder BUPL og PMF i vores 3 kommuner til fællesmøde for at afdække 
samarbejdsflader. 

 Der er kommet gang i afklaringen vedr. MED aftalen på Langeland. 
 Hanne og Lone indkalder til medlemsmøde på Langeland vedr. lokal aftale  
 Der er udsendes invitation til TR vedr. medlemsarrangement den 1. oktober 

med Hovedstyrelsesmedlem Charlotte Holm og guidet værtshustur i Svend-

borg. 
 Fie og Kirsten holder faglig klub møde på Ærø. Fie drøfter forslag til emne til 

medlem arrangement på Ærø. Nuværende forslag inklusion. 
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