
Referat fra styrelsesmødet den 25.2.2019 kl. 8.30-10.30 

 
Fraværende. Lone Clemmensen, Anne Sophie Askjær. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden godkendt med 

bemærkninger: Starttidspunkt kl. 9.00 
fremover. Fravær meddeles til alle 

styrelsesmedlemmer eller 086@dlf.org 

2. Godkendelse af referat. Referat fra 21.1.19 godkendt med 
bemærkninger: Navne på fraværende 

mangler. 

3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 

a) Øhavstur/Ærø 
b) det lille kontor er malet. 

Gulvet males også. 

a) Der blev efterspurgt plakat til 

ophæng på skolerne som appetizer. 

 

4. 4 Kredskontoret. 

a) Generalforsamling. Se 
vedlagte bilag. Budget 2019 

b) Johanna orienterer. Også om 
seniorgruppens arbejde. 

c) Deltagelse i ”stop uligheden” 
den 26. feb.  

d) Velfærdsalliancen. Arr. i 

forbindelse med 
folketingsvalget. Det bliver 

afholdt tirsdag før valget. 
Forslag Allan deltager 

fremover. Vi kan evt. betale 
annonce i denne forbindelse. 

Der bliver udarbejdet en 
plakat. Emnet er et af de 6 

emner som FH har valgt i 
forbindelse med 

folketingsvalget. (fattige børn) 
Johanna orienter om arr.  

e) 1. maj. Johanna orienterer. 
Skal vi står for børneområdet, 

stå i ølvogn(hvem) og støtter vi 

med et beløb? 
1. maj Ærø. Støtter og deltager 

Lærerkredsen i arr.? 

 

a) General orientering om 
generalforsamling. Der blev 

efterspurgt indsigt i formandens 
beretning. Drøftet mulighed for 

fremover at undlade skriftlig 
beretning og i stedet optage 

formandens mundtlige beretning. 

Budgetpunktet tages under 
regnskab/budget. 

b) Orientering om fremadrettet 
nytænkning af Fr. 4-aktiviteter og 

øget samarbejde med 
kredsstyrelsen. 

c) Lone deltager i arrangement med 
uddeling af materiale og 

rundstykker ved Gymnasiet 
d) Allan accepterede at påtage sig 

opgaven. Beslutning om økonomisk 
støtte med mindre beløb afhængig 

af indhold. 
Susanne efterlyser overblik over 

hvor vi står i forhold til FH. 

e) Begrænset mulighed for deltagelse i 
dagtimerne. Forslag om 

aftensarrangement på 
kredskontoret: Besluttet. Allan 

udarbejder forslag og budget til 
næste STM. 



Kredsen støtter evt. Ærø og Langeland 

med et mindre beløb til 1. maj. 

Susanne deltager i arrangement på 
Langeland. 

5. TR arbejdet. Der afholdes evalueringsmøde for TR 
og skoleledere vedr. Svendborg 

aftalen mandag den 25. marts. 
Susanne kontakter Langeland og Ærø 

med henblik på lokale TR-møder 
samme dag. 

6. Arbejdsmiljø. Orientering fra 

sidste møde 

Pia orienterede om arbejdsmiljøåret,og 

afholdelse af temamøder. 

7. MED arbejdet. 

Orientering fra sidste møde. 

Røgfri skoler i Svendborg drøftet i 

MED. Besluttet af direktionen med 
virkning fra 1. juni. 

8. Skolepolitisk arbejde.  Intet til referat. 

9. Særlige medlemsgrupper. Intet til referat. 

10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle områder.  

Det blev foreslået, at man på det 
kongresforberedende møde danner en 

gruppe, der kan tale til kongressen om 
et udvalgt tema. 

Drøftelse af temadag mandag d. 18/2. 
Nikolas efterlyste bedre forberedelse 

til et sådant møde. 

11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
a) Lønforhandlinger UU og PPR 

Svendborg. 

b) Arbejdstid.  

Orientering om resultat af 

lønforhandlinger UU og PPR. 
Orientering om status på lokalaftaler. 

12. Kommunikation Intet til referat. 

13. Regnskab og budget. 
a) Maling af gulv i spisestue. 

Regnskab og budget gennemgået. . 
Det blev besluttet at male gulvet i 

spisestuen. 

11. Punkter til næste møde. Intet til referat. 

13. Eventuelt. Intet til referat. 

 
Referat: Johanna Bauenmand 

 
 


