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Referat fra styrelsesmødet mandag den 3.10.2016 
  

 
Mødet er et heldagsmøde hvor vi har tid til drøftelser indenfor de forskellige ansvarsområder. 

De enkelte områder fremlægger hvad de har drøftet på de første møder. Der bliver mulighed 

for drøftelse med de øvrige styrelsesmedlemmer om arbejdet. Evt. også, at koordinerer forskel-

lige tiltag i forhold til vores indsatsområder og mellem ansvarsområderne. Vi skal også have 

drøftet hvordan vi arbejder med Google drev og vores forventninger til hinanden. 

Hensigten er at vi alle får et overblik, over hvor vi er, som afsæt for det videre arbejde. 

Fraværende: Pia Ewe Jensen og Anne-Sophie Askjær (6. ferieuge) 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 22. august. Godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

Det blev drøftet, hvordan viden om 
pædagogiske emner kan sættes i spil 
i de enkelte kommuner. 
Det planlagte medlemsarrangement 

1. oktober blev aflyst på grund af for 
få tilmeldinger. 
Der var ingen tilmeldinger til mødet 
for nye medlemmer 3. oktober. Mø-
det er derfor aflyst. 
De enkelte kredsstyrelsesmedlem-

mer orienterede om arbejdet med 
ansvarsområderne. 
Under dette punkt var der en længe-
re drøftelse af læringsmålstyret un-
dervisning. Emnet drøftes fortsat i 
pædagogisk udvalg. 

4. Kredskontoret. Hegn mod skel til nabo udskiftes. 

Garageporte er blevet malet. 
Hjul på kontorstole udskiftes i nød-
vendigt omfang. 

5. Regnskab/budget. 
a) Budget opfølgning. 

Regnskabsrapporten blev gennem-
gået. Intet til referat. 

6. Overenskomst/arbejdstid/kommunerne. 

Opfølgning hvor er vi nu. Hvordan arbejder 
vi fremadrettet. 

Under dette punkt var der en uddy-

bende drøftelse om læringsplatfor-
mene (Min uddannelse/Educa). 
Der blev fokuseret på systemernes 
muligheder og begrænsninger, og 
hvordan viden herom kan viderefor-
midles til beslutningstagerne. 
Pædagogisk udvalg arbejder videre 

med emnet. 
Opfølgning på Bilag 4 med kommu-
nerne i tilknytning til dialogmødet i 
Odense 7. november blev drøftet. 
Der afholdes fælles møde for de fag-
lige klubber på de 3 skoler på Lange-

land 13. oktober. Emnet er de 
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igangværende drøftelse med kom-
munen om mulighed for mere fleksi-
bilitet i tilrettelæggelse af arbejdet. 
 

7. Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljøforum 
Fyn/AMR.  

a)Opfølgning hvor er vi nu. Hvordan arbej-
der vi fremadrettet. 
b) AMR mødet den 19. dec. Drøftelse af 
emner. 

 
 

 
 
Thomas kontakter sekretariatet i DLF  

8. Pædagogisk/Pæd.polfo.  
Opfølgning hvor er vi nu. Hvordan arbejder 

vi fremadrettet. 

På pædagogisk udvalgsmøde drøftes 
punktet vedr. flere specialbørn i for-

hold til at der skæres på området. 
Langeland. 

9. Særlige medlemsgrupper.  

10. MED/ledelse/Kursusforum Fyn.  
Opfølgning hvor er vi nu. Hvordan arbejder 
vi fremadrettet. 

 

11. TR arbejdet. 

a) Planlægning af TR kursus. Praktisk ar-
bejdspunkt. 

Der blev udvekslet input til kurset, 

men ikke truffet beslutning om en-
deligt indhold. 

12. Fagpolfo.  

13. Kommunikation.  
a.)Orientering om omstrukturering på 
hjemmesiden. 

b) alle bidrager med indslag på Facebook 
vedr. LMU. 

 

14. Nyt fra DLF centralt. 
a)Dialogmøde om arbejdstid den 7. novem-
ber. 
b)Opfølgning på bilag 4. 
c)Kongres emner til drøftelse og lokal ind-

sats. 

 

15. Punkter til næste møde.  

16. Meddelelser.  

17. Evt.  

18. Evaluering af mødet. På skift.  
 

 

Referat: Svend Aage Janum (Pkt.1-6 og 11) 
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