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Referat af styrelsesmødet den 30.9.2019 kl. 9.00-11.00 

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

 
Referant: Thomas B. Henriksen 
 

Tids 

punkt 

Punkter Resultat 

 1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

 2. Godkendelse af referater fra 16.sept.  Godkendt 

 3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger. 

•  

Igangværende opgaver 
blev drøftet 

 4. Kredskontoret. 
• Kørsel kongres 

• Kongres emner drøftelser. 

 

Kørsel se referat fra 
d16.09.2019 

Kongres emner. Emnerne 

på kongressen blev 
drøftet, fordele og bagdele 

ved forskellig størrelse på 
kredse blev drøftet. 

Specielt værdien af at 
have en størrelse, hvor 

man kan have en 
konsulent ansat, blev 

behandlet. 

 5. TR arbejdet. 
• TR mødet d. 30/9 

• TR/AMR/skoleleder/kreds/forvaltning 
Svendborg d. 7.10  

• Opgaveoversigter og løntjek 
• TR/AMR kursus i november. Forslag: 

kurset er for både TR og AMR. Forslag 
til indhold: Forandringer og 
kommunikation der lykkes 

 

Drøftelse 

Lone orienterede om 
fællesmødet med styrelse 

TR’ere, skoleledere og 
forvaltning. Det 

overordnede emne er 
mangfoldige 

læringsmiljøer og i den 
forbindelse økonomi og 

inklusion, der er på mødet 
lagt op til åben debat. 

 
Styrelsen blev orienteret 

om TR/AMR kurset i 
november. De foreslåede 

emnerne blev drøftet. 

Herunder også 
konflikthåndtering. 
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 6. Arbejdsmiljø. Ikke Behandlet 

 7. MED arbejdet. 
• Budgetarbejde på skolerne og i 

skolebestyrelserne 
 

 

Ikke Behandlet 
 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
 

Ikke Behandlet 

 9. Særlige medlemsgrupper. Ikke Behandlet 

 10. Det forpligtende kredssamarbejde, 

alle områder.  
•  

Ikke Behandlet 

 
 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-
kommunerne. 

• Orientering om Lønforhandlingerne På 

Langeland og enkelt stående 
forhandlinger. 

• 6. ferieuge og det udvidede 
undervisningsbegreb. (OK05) 

• Er vi gearet til fremtiden? Vi tager 

spillepladen frem og tager et spil. 

 
 

Lone orienterede om 
lokallønsforhandlingerne 

på Langeland, som er 

blevet afsluttet, 
forhandlingerne sikrede 

blandt andet en 
forhåndsaftale for lærerne 

på folkeskolerne på 
Langeland. Og markerede 

forhåbentlig et 
gennembrud i forhold til 

samarbejdet mellem 
Øhavet Lærerkreds og 

Langeland Kommune 
 

Styrelsen drøftede 6. 
ferieuge og det udvidede 

undervisningsbegreb. 

 
Lone orienterede om 

arbejdet med NY Start i 
Svendborg og vendte en 

ide om et lærerblad, der 
har lærernes vinkel på 

undervisning, nye 
pædagogiske vinde og 

lokale tiltag som 
omdrejningspunkt. 

Forskellige ideer i forhold 
til et lærerblad blev 

drøftet. 
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 12. Kommunikation Ikke behandlet 

 13. Regnskab og budget. Ikke behandlet 

 11. Punkter til næste møde. Det blev foreslået at et 

punkt om mangfoldige 
læringsmiljøer og 

ressourcer skulle drøftes  
på et kommende STM 

 13. Eventuelt. Ikke behandlet 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


