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Referat af styrelsesmødet den 16.9.2019 kl. 13.00-16.00 

Til stede: Lone Clemmensen, Pia Ewe Jensen, Allan Østergaard Hansen, 

Susanne Mortensen. 

Referent: Thomas B Henriksen. 

 
 

Tids 

punkt 

Punkter Resultat 

 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden blev 

godkendt. 

 2. Godkendelse af referater fra august og 
sept. måneder  

Referaterne fra 26/8 19. 
og 2/9 19. Blev 

godkendt. 

 3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 
• TR Kursusdag i foråret. 
• Ekstern brug af inklusions 

undersøgelsen. Annonce/folder 
• Gavlvæggen til naboen 

 

Åbent medlemskursus d. 
13-14/9 2019 blev 

evalueret. Der var 
enighed om, at det havde 

fungeret godt at flytte 
kurset frem, og 

programmet hang godt 

sammen idet begge 
oplæg fokuserede på 

kvaliteten, kvantiteten og 
værdien af den styring 

der foregår i folkeskolen i 
dag. planlægningen blev 

lidt presset, fordi der var 
relativt kort tid fra 

sommerferien til kurset, 
styrelsen besluttede at 

komme tidligere i gang 
med planlægningen. 

Styrelsen drøftede 
muligheden for at 

tematisere kurserne mere 

systematisk. Styrelsen 
drøftede muligheden for 

at starte kurset tidligere 
således at de 

medlemmer, som har 
mulighed for det kan 

ankomme tidligere og 
lave forskellige frivillige 

aktiviteter (kajakroning, 
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japansk golf…..) 

 

TR kurset i foråret. Pia og 
Nikolas er i gang med 

planlægningen. 
 

Gavl ind til nabo: 
arbejdet med at reparere 

og male gavl ind til nabo 
er sat i gang. 

 
Inklusionsundersøgelse. 

Der arbejdes videre på at 
bruge 

inklusionsundersøgelsen 
eksternt. 

 4. Kredskontoret. 
• Kørsel kongres 

• Kongres emner 

 

Lone, Sussanne og Pia 
kører til Nyborg. Fie og 

Thomas kører med Lone, 
Allan kører med Susanne 

og Nikolas kører med Pia. 
Drøftelse 

 5. TR arbejdet. 
• TR mødet FGU d. 30/9 
• TR/AMR/skoleleder/kreds/forvaltning 

Svbg. 
• Opgaveoversigter og løntjek 

 

Tr mødet d. 30/9 er 
flyttet til kredsen. 

Orientering 
 

Orientering 

 6. Arbejdsmiljø.  

 7. MED arbejdet. 
• Budgetarbejde på skolerne og i 

skolebestyrelserne 
 

 

Intet at bemærke 
 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
 

Intet at bemærke 

 9. Særlige medlemsgrupper. Intet at bemærke 

 10. Det forpligtende kredssamarbejde, 
alle områder.  

• Fagpolfo 

 

 
 

Intet at bemærke 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-
kommunerne. 

• Orientering om Lønforhandlingerne På 

Langeland og enkelt stående 
forhandlinger. 

 
 

Intet at bemærke 
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• 6. ferieuge og det udvidede 
undervisningsbegreb. (OK05) 

• Er vi gearet til fremtiden? Vi tager 
spillepladen frem og tager et spil. 

Intet at bemærke 

 

Intet at bemærke 

 12. Kommunikation IB 

 13. Regnskab og budget. IB 

 11. Punkter til næste møde. IB 

 13. Eventuelt. IB 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


