
Referat fra styrelsesmødet den 11. juni. 2018 

 

Fraværende: Thomas Bjørn Henriksen (folkeskolens afgangsprøver), Anne 

Sophie Askjær (lejrskole) 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat. Godkendelse af referat fra 
kredsstyrelsesmødet 23. april og internatet 

14. og 15. maj blev udsat. 

3. Opfølgning på 

igangværende 
opgaver/beslutninger. 

 

Intet til referat. 

 

4. Kredskontoret. 
 Persondataforordning. 

Bilag (38 sider) bliver 

sendt til jer torsdag. 

 

 Orientering om drøftelse 
på KPU(kommunal politisk 

udvalg, Svendborg; LO) 

 

Forslaget til persondatapolitik for Øhavets 

Lærerkreds blev gennemgået. 
Dlf har udviklet en DocuNote-løsning, som 

kan bruges i kredsene, så 

persondataforordningen også 

overholdes her. Kredsløsningen er i 
hovedtræk baseret på kredsjournalplanens 

hovedområder med nogle 

tilretninger, som tager hensyn til kredsens 

organisatoriske opbygning og opgaver. 
DocuNote indkøbes. 

 

Der blev orienteret om flg.: 

Øhavets Lærerkreds har fået en post i KPU 

udvalget - uden stemmeret og det er LOC, 
der har pladsen i her i starten. Møde en gang 

hver måned. 

 

Næste møde er der bl.a. følgende på 
dagsordenen: 

 

OK18  

 
Torvedagen 

 

Fokus på ungdomsuddannelser - bl.a. 

erhvervsskolerne. Hvordan forbereder man 
de unge på deres valg af uddannelse. 

 

 

 



Ved sidste møde blev der drøftet forskelligt 

og lagt lidt i en spirekasse bl.a. ændre på 1. 

Maj, så tidspunktet tilpasse vores 

medlemmer og evt. rykkes til Frederiksøen  

 
(rundbuehallerne) og fortsat fokus på 

ungdomsuddannelser. 

 

5. TR arbejdet. 
 TR m.fl. møder næste 

skoleår 

 
Mødeplanen er endnu ikke færdig. 

I september er der planlagt et møde med 

temaet ledelse for TR/AMR i Svendborg med 

oplæg af skolechefen og en skoleleder. 

6. Arbejdsmiljø. Intet til referat. 

7. MED arbejdet. I Svendborg forventes jubilæumsgratialet for 

25 år ændret fra en månedsløn til 30.000 kr. 

fra 1. september 2018. 

8. Skolepolitisk arbejde. Det politiske arbejde med digitale 

læringsplatforme blev drøftet. 

9. Særlige medlemsgrupper. 

 

Intet til referat. 

10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle 

områder.  

Pia Ewe Jensen orienterede om 

standardbreve til AMR fra Danmarks 

Lærerforening om arbejdsskader ved fald, 
indeklima og vold og trusler, samt materiale 

om vold og trusler. 

11. 

Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne.  
 Opfølgning på den ekstra 

ordinære kongres 

 OK18- de tre kommuner. 

 

 

 
Muligheder for samarbejde og lokale 

arbejdstidsaftaler i de 3 kommuner blev 

drøftet. 
 12 Kommunikation. 

Nyhedsbrev inden 

sommerferien. 

Journalist Dorthe Kirkgaard Nielsen 
udarbejder nyhedsbrev inden ferien. 

Interviews med ”nøglepersoner” fra de 3 

kommuner, interview med kredsformanden 

om OK 18, kredsenes indsatsområder næste 
år m.m. 

 

13. Regnskab og budget. Kassereren gennemgik regnskabsrapporten. 

Gennemgangen blev taget til efterretning. 

14. Punkter til næste møde. Intet til referat. 

15. Eventuelt. Nikolas Ioannou efterlyste input til muligt 
indhold i lokale arbejdstidsaftaler. 

Kredsformanden tilkendegav, at materiale vil 



blive sendt til kredsstyrelsen. 

 
Den 13/14. sept. deltager Lone i DLF konference vedr. statens område sammen med Mie fra Sydfyns Fri Fagskole. 

Kontoret åbner efter sommerferien den 6. august(Johanna). 
Lone er på kontoret i uge 31. (31. juli til 3. august)Telefonen er ikke åben. 

Der er bestilt Fane. 

 

 
Referat: Svend Aage Janum. 

 
 


