
Referat styrelsesinternat d. 6. og 7. maj 2019 på Sixtus. 

Mødeleder: Lone Clemensen. 

Referenter: Thomas B Henriksen og Johanna Bauenmand. 

Deltagere: Lone Clemmensen, Pia Ewe Jensen, Allan Østergaard Hansen, Nicky Nikolas Ioannou, Anne-

Sophie Askjær, Sussanne Mortensen. 

1. Orientering om typer 
og omfang af 
personsager 

Lone, Thomas og Johanna informerede om, hvilke henvendelser, der har 
været og hvad der har fyldt mest. Drøftelsen gjorde, at et par mulige 
politiske opmærksomhedspunkter blev tydeliggjort.  
Der har været flere henvendelser angående fravær af familiemæssige 
årsager, er det et muligt emne til kommende overenskomster? 
Den nye sygepolitik i Svendborg giver kraftige reaktioner hos 
medlemmerne, skal kredsen arbejde med dette? Dette affødte en snak 
om, hvordan ledelserne i det hele taget tackler ”den vaskelige samtale” 
 

2. Gennemgang og 
revision af 
kontorhåndbogen 

Johanna informerede om kontorhåndbogen. Kontorhåndbogen er ved 
at blive digitaliseret i DocuNote. 

3. Gennemgang og 
revision af kredsens 
abonnementer 

Kredsens abonnementer blev fremlagt og drøftet. Det blev besluttet 
ikke at ændre i sammensætningen af abonnementer. Der blev samtidig 
besluttet, at købe et antal ”læreraftalerne”(6 stk.) til kontoret plus 
”Folkeskoleloven med bemærkninger” (4 stk.). 

4. Regnskab/budget Pia gennemgik indeværende års regnskab i forhold til budgettet. 
Kredsen har faldende indtægter på grund af faldende medlemstal, 
nedgangen skyldes ikke faldende medlemsprocent, men at der er blevet 
færre ansatte lærere i de tre kommuner. Kredsen besluttede fortsat at 
være opmærksom på medlemsprocenten. Kredsen besluttede at 
tilpasse aktivitetsniveauet til indtægterne, dels ved at lade det samlede 
faste frikøb falde med ca. 0,5 dag og dels ved at være mere 
tilbageholdende i forhold til, hvilke arrangementer og konferencer, der 
frikøbes til. 
Endelig blev den etiske profil i kredsens investeringer drøftet. 

        4a. Drøftelse vedrørende 
kredsens frikøb af 
styrelsesmedlemmer 

Lone fremlagde et forslag til frikøb for 2019-20. Forslaget var, at alle 
medlemme af kredsstyrelsen frikøbes med en dag om ugen, derudover 
frikøbes Pia en ekstra dag, så hun i alt er frikøbt 2.dage. Forslaget blev 
drøftet og besluttet. 

5. Evalueringer Kredsens arbejde sidste år blev evalueret og drøftet. De blev besluttet, 
at alle kredsstyrelsesmedlemmer næste år skal være frikøbt hele 
mandag. Målet med denne beslutning er at styrke samarbejdet i 
kredsen. Samtidig blev det besluttet at de enkelte områder skal arbejde 
strategisk med en sag ad gangen, således at der kommer en mere 
systematisk fremdrift i de enkelte sager. 
Kredsstyrelsen koncentrerede sig specielt om det pædagogiske område, 
og det blev besluttet, at kredsen i det kommende år blandt andet vil 
arbejde med at genstarte den pædagogiske samtale på alle niveauer i 
kredsens tre områder 



På kommunikationsområdet blev det besluttet, at kredsen vil arbejde 
med skolepolitiske flyers, hvor forskellige holdninger og indsatser 
highlights.  

6. Fordeling af 
arbejdsopgaver og 
ansvarsposter 

Følgende fordeling blev besluttet: 
Ansvarsposter: 
Overenskomst og forhandling: LOC, THHE, SMOR, ASAS 
Skolepolitik: AHAN (ans.), NIIO, ASAS 
Særlige medlemsgrupper: AHAN (ans.) 
MED og ledelse: SMOR (ans.), LOC, PIJE 
Arbejdsmiljø: PIJE 
Kommunikation: LOC (ans.), NIIO, ASAS 
Arbejdsopgaver: 
Kursusforum Fyn: SMOR 
FH: NIIO 
 

7. Orientering om 
arbejdstidskonference 
samt det lokale 
arbejde med løn og 
arbejdstid 

Pia og Lone orienterede om konferencen. Lone orienterede om status 
på lokale forhandlinger om arbejdstid og løn samt TR/AMR-aftaler.  

8. Planlægning af næste 
arbejdsårs 
indsatsområder og 
strategier 

Fortsættelse af områder, som vi allerede har været ind over: 
Skolepolitik 
Kommunikation 
Kommissionsarbejdet 

9. Medlemsaktiviteter Skolepolitiske emner med henblik på at skabe en debatkultur via 
medlemsarrangementer og fyraftensmøder. 

10. TR- og AMR-arbejdet Fælles TR-møder, lokale TR-møder, tematiske mini-TR-møder. 

11. Kalender og 
mødeplaner 

Internat slut april 
Internat afholdes på Ærø næste år. 
Tur til København i stedet for TR-kursusdag i foråret. Kun for TR. 
Øhavstur for husstanden. I tilfælde af overtegning trækkes der lod. 

 


