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Referat af styrelsesmødet den 17.6.2019 kl. 8.30-10.30 fortsat den 

24/6 2019 
Til stede Lone Clemmensen, Pia Ewe Jensen, Allan Østergaard Hansen, Nicky 

Nikolas Ioannou, Susanne Mortensen. Anne-Sophie Askjær var til sted den 
24/6 

 
 

Tidspun
kt 

Punkter  

 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsordenen blev 
godkendt 

 2. Godkendelse af referat fra 3/6 og 

internat. 

Referatet blev 

godkendt 

 3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 
• Malerarbejdet  
• Opfølgning på forårs SFO i Svendborg. 

FTR i BUPL interesseret. 
• Keld Skovmand i efteråret? 

 

• Malerarbejdet er 
afsluttet med et 

flot resultat. 
• Ingen 

bemærkninger. 

• Keld Skovmand 
og Per Helge, 

kommer til åbent 
medlemskursus. 
Pia og Nikolas 

arrangerer noget 
mellem 9 og 10 

lørdag morgen, 
hvor vi kommer 
ud. 

 

 

 4. Kredskontoret. 
• Skal vi købe en forestilling 

BØRNELIV(se nedenstående) i august 
på en af dagene 15.-18 og lave et 

medlemsarrangement. Et kom i 
gang/opstarts medlems arrangement. 

? 
• Øhop-turen til Ærø 

 

 
Kredsstyrelsen 

besluttede ikke, at 
købe forestillingen. 

 
 

 
Lone orienterede om, 

at turen var en succes 
og de medlemmer, 

der var med udtrykte 

stor begejstring på 
trods af vejret. 

Strynø blev drøftet af 
styrelsen, som en 

mulighed næste år. 

 5. TR arbejdet.  
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• Revideret plan for TR møder m. fl. Lone informerede om 

strukturen for TR og 

mini-TR møder næste 
år.  

Der arbejdes fortsat 
på at afholde 

styrelsesmøder på 
forskellige skoler, så 

medlemmerne har 
mulighed for at møde 

styrelsen. 
TR kursuset i foråret 

den 27. april går til 
København, hvor der 

arbejdes på at besøge 
Christiansborg og DLF 

på vandkunsten. 

 6. Arbejdsmiljø. Pia informerede om 
DLF´s arbejde med 

AMR. DLF har blandt 
andet fokus på at 

arbejde med statistik 
for arbejdsskader. 

Kredsen drøftede om 
der skulle gøres en 

indsats i forhold til at 
få kommunerne til, at 

deltage i projekter 

omkring Professionel 
kapital. 

 7. MED arbejdet. Lone og Pia 
informerede om 

arbejdet i MED-
udvalgene. Lone 

opfordrede styrelsen 
til at følge med i 

referater fra de 

kommunale udvalg, 
der har relevans i 

forhold til det enkelte 
styrelsesmedlem og 

deres arbejdsområde. 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
• Opfølgning på deltagelse i mødet vedr. 

skolepolitiske forhold i DLF 

 

Intet at bemærke 
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• Fagligt og økonomisk bæredygtige 
skoler Svendborg. 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/
boerne-og-ungeudvalget-12-06-2019  

Punkterne 2 til 8 samt de tilhørende 
bilag på denne dagsorden. Bilagene er 
der linket til nederst i det enkelte 

punkt.  
Der bliver høring frem til midten af 

august. 
 

Styrelsen har 

besluttet, at sætte 

fokus på økonomisk 
bæredygtige skoler I 

Svendborg, blandt 
andet ved, at 

arrangere et 
dialogmøde med 

politikkerne fra alle 
politiske partier, 

TR´erne i Svendborg, 
styrelsen samt op til 

2. lærere pr. 
skole/materikel. 

 
For at belyse 

problemstillingen 

omkring 
inklusion/mangfoldige 

læringsfællesskaber 
har kredsstyrelsen 

gennemført en 
spørgeskemaundersøg

else blandt lærerne. 
Det blev besluttet, at 

styrelsesmedlemmern
e hver især sætter sig 

ind i resultatet og 
analysere det med 

henblik på en senere 
drøftelse i 

kredsstyrelsen. 

 
Lone opfordrede 

styrelsen til at være 
aktive i forhold til at 

sætte fokus på de 
strukturelle vilkår i 

forhold til 
undervisning på 

skolerne.  

 9. Særlige medlemsgrupper. Intet af bemærke 

 10. Det forpligtende kredssamarbejde, 

alle områder.  
• Kongresforberedende  internat.   

 

 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/boerne-og-ungeudvalget-12-06-2019
https://www.svendborg.dk/dagsorden/boerne-og-ungeudvalget-12-06-2019
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• Regionalt møde med 
næstformandskandidater i DLF den 12. 

sept.  Kl. 15 til 17. 

Lone informerede om, 

hvor langt 

planlægningen af det 
kongresforberedende 

internat var kommet. 
 

Orientering 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 

 

Intet at bemærke 

 12. Kommunikation Intet at bemærke 

 13. Regnskab og budget. Ikke behandlet 

 11. Punkter til næste møde. Ingen nye punkter 

 13. Eventuelt. Intet under EVT. 

 
Referent Thomas B Henriksen. Konsulent 


