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Referat af styrelsesmødet den 3.6.2019 kl. 9.00-11.30 

Til stede: Lone Clemmensen, Pia Ewe Jensen, Allan Østergaard Hansen, Nicki 
Nikolas Ioannou Og Susanne Mortensen. 

Referent: Thomas Bjørn Henriksen 
 

 

Tidspunkt Punkter  

 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsordenen blev 
godkendt 

 2. Godkendelse af referat. Referatet blev godkendt 

 3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 
• I juni udarbejder vi flyer 

vedr. løn 

Der blev orienteret om 

at, flyer om løn 
færdiggøres og sendes 
ud i juni 

 

 4. Kredskontoret. intet 

 5. TR arbejdet. 
• Plan for næste skoleårs TR- 

Mini- møder og TR/AMR- 
og AMR møder. 

• Forslag: Frokostmøder for 
styrelsen på skolerne. 
Enten i forbindelse med 

TR- Mini-TR-møder eller før 
eller efter et styrelsesmøde 

som så bliver holdt på den 
pågældende skole. Vi giver 
sandwich til den 

skole/afdeling vi besøger.  
• På kredsen har vi en bunke 

bøger skrevet af Keld 
Skovmand, vi har ligeledes 
et foredrag af Keld 

Skovman til gode. 
Kredsstyrelsen skal på 

kommende STM møde 
arbejde med, hvordan vi 
bruger disse ting. 

 

 
Styrelsen drøftede 

planen for næste års 
Mini-TR-møder, TR/AMR 

møder og AMR-møder. 
Det blev besluttet at, 
Mini-TR møder lægges 

på skolerne. Det er faste 
styrelsesmedlemmer, 

der har de samme 
skoler. Samt at nogle 
TR-møder samt 

TR/AMR-møder ligeledes 
lægges på udvalgte 

skoler. 
Det blev besluttet , at 
der lægges 

styrelsesmøde på 
forskellige skoler, disse 

møder kombineres med, 
at kredsen giver frokost 
på skolerne, således at 

lærerne på skolen kan 
møde 

styrelsesmedlemmerne. 
Bøger og foredrag med 

Keld Skovmand: Det 
blev besluttet at AMR og 
TR skal have bøgerne, 

Allan deler dem ud. 
Allan undersøger 

hvordan og i hvilken 
sammenhæng de andre 
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kredse på Fyn har brugt 
foredraget af K.S. 

Allan kontakter Keld for 
at høre om oplægget 

kan lægges efter 
sommerferien. 
 

 6. Arbejdsmiljø. 
Se forslag fra Pia. (indsat efter 

dagsordenen) Samt bilaget vedr. 
Temadagen.  

Vedr. Comfort-o-meteret: Det vi 
har på Fyn er indkøbt i fællesskab 
af kredsene. Og det undersøges 

om det kan findes/evt. 
erstattes.(måske. skal vi i 

fællesskab igen indkøbe et!) 
 

Det blev besluttet, at 
AMR skal tilbydes kurset 

som udbydes i 
samarbejde med FH, om 

AMR og psykisk 
arbejdsmiljø og stres, 
torsdag d. 19. 

september. 
Pia tager til 

tovholdermøde for AMR 
ansvarlige i kredsene. 
Pia følger om Comfort-

o-meteret som de 
fynske kredse har købt, 

dukker og om der skal 
indkøbes et nyt. Hun 
overvejer om det på et 

tidspunkt skal sættes i 
spil i en koordineret 

indsats. 

 7. MED arbejdet. Ikke behandlet 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
• Opfølgning på forårs SFO i 

Svendborg. 
• Inklusion Svendborg samt 

spørgeskemaundersøgelsen 

• Frihedsforsøg for skoler- 
Ørstedskolen har ansøgt 

om deltagelse 
 

 
Det blev besluttet at 

undervisningsudvalget i 
samarbejde med BUPL, 
skal forsøge at 

arrangerer et 
medlemsarrangement, 

hvor tidlig SFO er 
temaet.  
 

Inklusion: 
Spørgeskemaet om 

inklusion er færdig, det 
sendes ud med svarfrist 
d 19 juni. Styrelsen har 

besluttet, at de skoler, 
som har mere end 90% 

besvarelse får kage.  
 
Styrelsen havde en kort 

drøftelse om, 
mangfoldige 
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læringsmiljøer og 
ændret inklusion- og 

tildelingsmodel i 
Svendborg. 

Mandag d. 19 juni har 
styrelsen besluttet at 
tage en større drøftelse i 

forhold til dette emne, 
med udgangspunkt i 

materialet fra børne 
unge-udvalget . 
 

Frihedsforsøg: Lone 
orienterede om, det 

frihedsforsøg 
Ørstedskolen har søgt 
om at deltage i. 

 
 

 9. Særlige medlemsgrupper. Ikke behandlet 

 10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle områder.  

Det 

kongresforberedende 
møde er flyttet til 26-

27. september 2019 
Styrelsen drøftede evt. 
indhold til mødet. Det 

blev besluttet, at 
arrangere en 

skolepolitisk debat 
imellem Dorthe Lange 
og Morten Refskov i 

anledning af, at de 
begge stiller op til 

posten som 
næstformand. 
Derudover var der en 

drøftelse af andre 
mulige indholdspunkter 

til mødet. 
 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-
kommunerne. 
Løn Langeland. 

 

Lone. Informerede om 
lønforhandlinger på 
Langeland 

Lone informerede, om 
diverse forhandlinger og 

samtaler med 
forvaltningen i 
Svendborg 

 

 12. Kommunikation  
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DLF InSite fra næsteskoleår. AMR 
og TR skal kobles på. 

Lone informerede om. 
TR og AMR fra næste 

skoleår skal kobles på 
Insite. 

 13. Regnskab og budget. Ikke behandlet 

 11. Punkter til næste møde. Intet 

 13. Eventuelt. Flytning af åbent 
medlemskursus bør 

meldes ud. 

 
  

 

 

 


