
Referat af styrelsesmødet den 20.5.2019 kl. 10.00-12.00 

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.  Dagsorden blev godkendt blev 

godkendt. 

 2. Godkendelse af referat fra 
den 8/4/19 

Referatet blev godkendt 

 3. Opfølgning på 
igangværende 

opgaver/beslutninger. 
• Vinduet under 

køkkenvinduet har fået 

nyt net og de er også 
blevet kitte der hvor der 

var løst kit. 
• Vi har modtaget 

Inklusionsundersøgelsen 

fra Randers 
Lærerforening. Vi har fået 

adgang til den via Survey. 
Så vi skal kun foretage få 
ændringer. 

• Annonce afsendt. 
• Næste års 

frikøbsansøgninger er 
sendt til skolerne. 

• Der er foretaget 

udpegning til Sektor- og 
Hoved MED i Svendborg. 

 
 

Lone orienterede om reparation 

af vindue. 
 

 
 

Lone orienterede om 
inklusionsundersøgelsen fra 

Randers, som kan rettes til og 
sendes ud til medlemmerne 

hurtigt. 
 

 
Lone orienterede om at 

annoncen til avisen var sendt 
afsted og om hvordan den 

bliver eksponeret op til valget. 

 
Lone orienterede om at næste 

års frikøbsansøgninger er sendt 
ud til skolerne 

 
Pia er udpeget til hoved-Med i 

Svendborg med Lone som 
suppleant. Lone er udpeget til 

sektor-Med i Svendborg med 
Pia som suppleant 

 

 4. Kredskontoret. 
• Indkøb af bøger til 

kontoret: Folkeskoleloven 
4 stk. samt 4 stk. 

Læreraftaler og 2 stk. e-

 
Det blev besluttet at indkøbe 4 

gange folkeskoleloven til 
kredskontoret og 4. gange 



bogs udgaver til Nikolas 
og Fie(ikke TR) 

• Folketingsvalget.  
• Hovedstyrelsesvalg: Vi 

skal drøfte kandidater og 
evt. støtte. 

• Pia og Lone har påbegyndt 

arbejdet vedr. kongres 
forbedrende møde samt 

medlemsmøde i sept. Vi 
vil gerne have input til 
emner/temaer til 

medlemskursus. I forhold 
til kongres forbedrende 

møde, forslag til 
eventuelle oplægsholdere 
der lægger sig op ad 

kongrespunkterne, samt 
tilkendegivelser af 

overvejelser vedr. 
afviklingsform for bl.a. 
behandling af 

kongrespunkterne. 

læreraftalerne plus 2 digitale 

adgange til samme. 

 
Kredsens politiske 

kommunikation og aktivitet op 
til folketingsvalget og generelt 

blev drøftet. 
 

Kredsstyrelsen drøftede om den 
samlet skulle støtte specifikke 

kandidater til 
hovedstyrelsesvalget.  

Kredsstyrelsen besluttede ikke, 
på nuværende tidspunkt, at 

støtte specifikke kandidater som 
en samlet styrelse. 

 

Kongresforberedende kursus. 
Kredsstyrelsen opfordres til, at 

sende ideer til det 
kongresforberedende kursus til 

Lone eller Pia. 
 

 

 5. TR arbejdet. I.B. 

 6. Arbejdsmiljø.  
• Sidste nyt fra Arb.polfo. 

• Nyvalg af fælles AMR til 
Sektor- og Hoved MED i 
Svendborg; Gitte fra 

Stokkebækskolen. 

Orientering 

 
Gitte Lauridsen blev valgt til 

fælles AMR i Svendborg 

 7. MED arbejdet. I.B. 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
Frihedsforsøg til folkeskolen. 

Langeland Kommune har 
ansøget om kortere skoledag 

på mellem trin og udskoling. 
 

I.B. 

 9. Særlige medlemsgrupper. I.B. 

 10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle 

områder.  

I.B. 

 11. 

Overenskomst/arbejdstid/-
kommunerne. 

 

Lone orienterede om at 
arbejdstidsaftalen i Svendborg 



Opfølgning på arbejdstid 

drøftelser i Svendborg. 

er blevet justeret i forhold til TR 

tid på matrikel skole. 

Lone orienterede om de 
drøftelser der har været med 

forvaltningen i Svendborg 
kommune angående arbejdet 

med overgangen til den nye 
ferielov med samtidig optjening 

af ferie. 

 12. Kommunikation Ikke behandlet 

 13. Regnskab og budget. Ikke behandlet 

 11. Punkter til næste møde. 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. 
 

 13. Eventuelt. -- 

 
 

 
 
 
 
 


