
Referat for styrelsesmødet den 8.4.2019 kl. 9.00-10.30 

Til stede. Lone, Nikolas, Allan, Sussane. Referent: Thomas B Henriksen. 
 

Tidspunkt Punkter  udkomme 

 1. Godkendelse af 
dagsorden.  

 Dagsorden blev godkendt. 

 2. Godkendelse af referat.  Referatet blev godkendt 

med nogle rettelser 

 3. Opfølgning på 

igangværende 
opgaver/beslutninger. 

Lone 

 

Ikke behandlet 

 

 4. Kredskontoret. Lone Ikke behandlet 

 5. TR arbejdet. 
• TR-kursusdagen den 29. 

4. Se nedenfor. 

• TR/AMR møde den. 20. 
maj. Forslag til indhold 
skal drøftes. Foreløbig 

punkt: FGU. 
• TR-valgene 

Lone  
TR-kursusdag den 29.4. 

Program. Se bilag til 
punkt 5 

I kommunikationen til 
skolerne, opfordres 

lederne til at tage lærere, 

eller andet personale med 
praksiserfaring i inklusion 

med (Thomas og Johanne 
sender invitationer ud). 

Under drøftelsen 
besluttede styrelsen, at 

lave en 
spørgeskemaundersøgelse 

for at finde ud af, hvordan 
lærerne oplever 

inklusionen(Allan laver 
udkast til spørgeskema). 

 
TR/AMR møde d 20 maj.  

til Ene W. holder oplæg 

om FGU. Andet punkt 
planlægning af næste 

skoleår. 
TR valgene: ikke 

behandlet 
 

 
 

 6. Arbejdsmiljø. Pia Ikke behandlet 
 

 7. MED arbejdet. Lone Ikke behandlet 



 

 8. Skolepolitisk arbejde. 

Eventuel afholdelse af 
temamøde for Bh.kl og 

indskoling med fokus på 
overgangen mellem 

børnehave og skoler. I 
børnehaverne arbejdes der 

med pædagogiske 
læreplaner. I forårs SFO skal 

der enten arbejdes efter 
læreplan i forhold til 

dagtilbudsloven eller bh.kl i 

folkeskoleloven. Hvad 
betyder valget?  

Allan Ikke behandlet 

 

 9. Særlige medlemsgrupper. 
 

Allan Ikke behandlet 
 

 10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle 
områder.  

Pia, 

Lone, 
Allan 

Ikke behandlet 

 

 11. 
Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
• Lønforhandlinger 

Langeland. Langeland 

Kommune ønsker at vi 
forhandler individuelt for 
de enkelte ansatte og 

ikke forhåndsaftaler. 
• Arbejdstid ÆRØ 

• Lønforhandlinger 
Svendborg 

Lone  
 

Lønforhandling 
Langeland: 

Kredsstyrelsen drøftede 
punktet. Det blev 

besluttet, at man i 

forhandlingerne skal 
forsøge at samle midlerne 

op med det mål at det 
skal komme, mange af 

lærerne til gode. 
 

 
 

 

 12. Kommunikation 

Annoncer i forbindelse med 

det kommende 
folketingsvalg. 

 

Lone  

Ikke behandlet 

 

 13. Regnskab og budget. Pia Ikke behandlet 

 

 11. Punkter til næste møde.  Ikke behandlet 
 



 13. Eventuelt.  Intet 
 

Punkt 5. 

Dagen starter med morgenmad fra kl. 8.30 til 9.00. I er på  kl. 9.00 til kl. 12.00 der er frokost til kl. 

13.00. Herefter er Lotte på i 2 timer. Det hele foregår på Erhvervsskolen, afdeling FOOD, Ryttervej 

65, 5700 Svendborg. 

Emnet formiddag:  Der bliver yderligere fokus på inklusion i de kommende år -flere elever skal 

forblive i almenområdet, - der kommer flere fagligheder ind på skolerne, bl.a. skal PPR måske mere 

ud på skolerne og med ind i undervisningen, -lærerne kommer til at arbejde/undervise sammen med 

andre faggrupper mm. Vi har inviteret Juliane Christiansen; konsulent DLF og Jeanette Sjøberg til 

at fortælle om hvad der skal til for at vi kan lykkes med inklusionen 

Skolechef, Nanna Lohmann deltager fra starten af mødet, med et kort indlæg på ca. 15 min. Hun 

fortæller om den politiske proces, der er sat i gang i Svendborg Kommune. 

 
Eftermiddagen: Fra kl. 13 til 15 har Lotte Hedegaard-Sørensen sagt ja til at komme. Se artikel i 

”Folkeskolen” nr. 5 side  
 

Udover vores tillidsvalgte(TR/AMR)fra Langeland, Svendborg og Ærø kommuner invitere vi også 

skoleledelser og forvaltningsfolk fra kommunerne til eftermiddagens program, eventuelt nogle 

lærere fra skolerne. 
 

 

 
 
 


