
Referat fra styrelsesmødet den 1.10.2018 

 
Fraværende: Pia Ewe Jensen (sygdom), Nikolas Ioannou (TR-uddannelse) 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 

03. september 2018. 

Godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 
Åbent medlemskursus. 

 

 
Indbydelser er sendt ud. Tilmeldingsfrist er 

25. oktober. 
 

4. Kredskontoret. 

Særlig Fond igangsat arbejde 

 

Der er indhentet tilbud på reparation af mure 
indt til naboer og maling af enkelte døre. 

Arbejdet udføres enten i efteråret eller til 
forår. 

5. TR arbejdet. 

Næste TR- møde. 8. oktober 
 

 
 

 
TR -kursus 

 

Emner til TR-mødet 8. oktober: 
Pædagogik på skolerne, erfaringsudveksling 

omkring starten af skoleåret, 
folkeskoleidealet, budgetlægning på skolerne, 

nyuddannede lærere. 
Yderligere input til Lone inden uge 42. 

6. Arbejdsmiljø. 
Arbejdsmiljødag den 27. okt. 

Gerrits Plads Svendborg. 
 

 

 
 

 
AMR møde 29. okt. 

 
Der blev udvekslet ideer til aktiviteter. 

Øhavets Lærerkreds byder ind med en 
”tipskupon”, hvor interesserede kan afprøve 

deres viden om arbejdsmiljø for 

lærerne/børnehaveklasselederne. Der 
trækkes lod blandt rigtige besvarelser om en 

præmie. 
Pia Ewe Jensen planlægger mødet. 

7. MED arbejdet. Intet til referat. 

8. Skolepolitisk arbejde. Intet til referat. 

9. Særlige medlemsgrupper. Intet til referat. 

10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle områder.  

Allan Østergaard orienterede om, at der er 
indkaldt til møder i det pædagogiske udvalg. 

Ellers intet til referat. 

11. Overenskomst/arbejdstid/-
kommunerne. 

Orientering om foreløbige 
overvejelser/tiltag 

 
 

Lone Clemmensen orienterede om 
overvejelser i forbindelse med kommende 

arbejdstidsforhandlinger i kommunerne. 



Der blev orienteret om afholdt Mini TR møde 

for Langeland. 

 

12. Kommunikation 

Næste Nyhedsbrev 
 

 
Foto af kredsstyrelsen samlet 

og af de enkelte medlemmer. 
Forslag: de bliver taget af en 

fotograf. Det er en kvalitet vi 
ikke selv kan levere. 

Øvrige billeder til Nyhedsbrev 

drøftes på et senere tidspunkt.  

 

Nyhedsbrevet kommer bl.a. til at omhandle 
10. klasse, og budgetter i kommunerne. 

Udkommer efter efterårsferien. 
Beslutning udsættes. 

13. Regnskab og budget. Intet til referat. 

14. Punkter til næste møde. TR/AMR kursus. 

15. Eventuelt. Intet til referat. 
 
Siden sidst. 

Forhandlet MED aftale i Svendborg. Aftalen bliver sammenskrevet og er derefter klar 
til underskrift. 
Skrevet sagsfremstilling vedr. løn og arbejdstid i Svendborg. 

Afholdt Faglig klubmøder samt opfølgning på disse 
Afholdt mini TR-møde med Langeland. Der er fulgt op på dette; vedr. løn. Emnet på 

mødet var arbejdstidsspørgsmål. 
Der har været afholdt kommunikationsmøde med Dorthe K. Nielsen 
 

 
Referat: Svend Aage Janum. 

 
 

 

 
 
 
 


