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Referat fra styrelsesmødet mandag den 09.01.2017 
 

Fraværende: Lone Clemmensen (ferie)  
 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Den kursiverede tekst i pkt. 13a udgår, 
jf. beslutning på kredsstyrelsesmødet 
19.12.2016 pkt. 13a. 
Dagsorden herefter godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 19.12.2016 Referatets pkt. 13a tilføjes en bemærk-
ning om, at besøg på Nordskolen og 

Ørstedsskolen er udsat. 
Referatet herefter godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

 
 Kontingentændring i forbindelse med 

afslutning af konfliktlån. 

 
 
 
 
 

 Generalforsamling status 

 
 
 
 
 
 
 

 Tr kursus d 3 april. Tage Søndergård 
er bestilt. Men hvor og hvordan 
 
 

 

 
 
 
Kommunikationsindsatsen i forbindelse 
med kontingentændringen efter tilba-

gebetalingen af konfliktlånet indledes 
med en gennemgang af de forskellige 
medlemsgruppers situation på TR-
mødet 30. januar. 
 
Generalforsamlingen starter 18.15 

Den indkaldes på hjemmesiden 17.02. 
Endelig dagsorden udsendes 08.03. 
23.02. afvikles der generalprøve på af-
vikling af en virtuel generalforsamling 
på Ærø i forbindelse med årets general-
forsamling. 
 

Mødet foreslås afholdt på Svendborg 
Erhvervsskole for TR og TR-
suppleanter. 
Der følges op på mødeplanlægningen 
på næste kredsstyrelsesmøde. 

4. Kredskontoret. 

4.a. Kredsinternat den 22 og 23. maj. For-
salg: Vi afholder det på Langeland i Trane-
kær. Kan det afvikles der? 

 

Johanna Bauenmand laver aftalen med 
Sukkerfabrikken i Tranekær. 

5. Regnskab/budget. 
 

Intet til referrat. 

6. Overenskomst/arbejdstid/kommunerne. 
6.a. Lokalløn Ærø og Langeland. 

6.b. Arbejdstidsforhandlinger Langeland. 
 

 
Intet til referat. 

Intet til referat om arbejdstidsforhand-
lingerne.  
Hanne Nielsen orienterede under dette 
punkt om, om møde afholdt vedr. mas-
seafskedigelser på Langeland som følge 
af bortfald af asylopgaven. 
85 medarbejdere forventes afskediget, 
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heraf 7 lærere. 
I opsigelsesperioden vil man forsøge at 
omplacere medarbejderne, hvis der er 
ledige stillinger. 
 
 

7. Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljøforum 
Fyn/AMR. 
 
 
 
 

 
 
 
Risikostyring i forbindelse med opgaveover-
sigter. Forslag ligger i google under amr. 
 
 

Der er ikke afholdt møde i Arbejdsmiljø-
forum Fyn. 
Pia Ewe Jensen orienterede om lokalt 
afholdt møde for AMR om vold, trusler, 
magtanvendelse og chikane på de soci-
ale medier. 

Der udarbejdes et sammendrag af erfa-
ringsudvekslingen med fokus på pro-
blemer i indskolingen til Nyhedsbrevet. 
Thomas Bjørn Henriksen har udarbejdet 
forslag til praktisk anvendelse af begre-
bet. Thomas Bjørn Henriksen og Pia 
Ewe Jensen reviderer forslaget, erfarin-

ger fra Hanne Nielsen kan indgå. 
Forslaget anbefales som værktøj til in-
spiration for TR. 
 

8. Pædagogisk/Pæd.polfo.  Allan Østergaard orienterede om aktu-
elle pædagogiske emner: 
Hvordan får vi sat problemer med ud-

adreagerende børn i indskolingen på 
dagsordenen, og hvilke samarbejds-
partnere er der ?  
Mona Have Nielsens Ph-d afhandling 
om Bevægelse i undervisningen. 
Kommende møder i Svendborg 

 om inklusionsrapporten 
og om ”min uddannelse” med deltagel-
se af læringskonsulent fra UVM. 
 
 

9. Særlige medlemsgrupper. 
Planlægning af Bh.kl. mødet den 6. marts. 

16.00 til 18.00. Allan planlægger 

 
Allan orienterede om arbejdet. 

10. MED/ledelse/Kursusforum Fyn. 
10.a. Evt. kontakt til lederforeningen.  
 
 

Thomas orienterede om arbejdet. 

11. TR arbejdet. 

 
11.b. TR mødet den 30. jan. Hanne, Allan, 
Fie og Pia afvikler mødet. Svend Aage gen-
nemgår ændringer i kontingent. Øvrige 
emner? 
 
11.c. planlægning af TR sommerfrokost i 

 

 
Fie deltager ikke. 
Opfølgning på ”Deltager Danmark” fra 
TR-kurset. 
Lokale møder. Svendborg evaluerer dia-
logmødet med politikerne. 
Fie orienterede om planlægningen. 

mailto:086@dlf.org


Øhavets Lærerkreds 

 
 

FÆRGEVEJ 32  5700  SVENDBORG  TLF. 62 21 01 62  FAX 62 22 81 62  E-MAIL: 086@dlf.org ·  WWW.KREDSKONTORET.DK 

 

KREDS 86  LANGELAND SVENDBORG · ÆRØ KOMMUNER 

samarbejde med Johanna. 
11.d. Evaluering af dialog mødet den 12. 
dec. Skal det på tr-møde de 30 Jan 

 
Kredsstyrelsen har evalueret dialogmø-
det og besluttet, at det evalueres på 
TR-mødet 30. januar. 
Thomas og Allan laver et udkast til et 
skriv til politikerne. 

12. Fagpolfo. Pia melder afbud til møde i Fagpolfo 16. 
januar, da der samme dag er møde 
med Børne- ungeudvalget på Issøsko-
len. 

13. Kommunikation. 
13.a. Interview til beretningen. 

Januar: Thomas tager med Hanne på besøg 
på Ørsted skole og taler med lærerne om 
deres arbejde. Hanne skriver artikel til 
hjemmesiden. 
Januar: Allan besøger Nordskolen og Hanne 
og taler med lærerne om deres arbejde. 
Hanne skriver artikel til hjemmesiden. 

 

 
Intet til referat. 

14. ideer til indhold på åbent medlemskur-
sus og tr-kursus i December 

Udsat til kredsstyrelsesmødet 6. febru-
ar 

15. Nyt fra DLF centralt. 
 

Intet til referat. 
 

16. Punkter til næste møde. Temamøde TR og AMR 20. februar 

TR-kursus 
Generalforsamling 
Status på internatkurset. 

17. Meddelelser. Intet til referat. 

18. Evt. Vilkår for liniefagskompetencer drøftet. 

19. Evaluering af mødet. På skift. Intet til referat. 
 

Referat: 
Svend Aage Janum pkt. 1-11 c. 
Pia Ewe Jensen pkt. 11d - 19 
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