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Referat fra styrelsesmødet den 27.1.2020 kl. 9.00-11.00 

Til stede: Lone Clemmensen, Allan Østergaard Hansen, Pia Ewe 
Jensen, Nicki Nikolas Ioannou, Anne-Sophie Askjær, Susanne 
Mortensen. 

 
 

Tidspunkt Punkter Resultat. 

 1. Godkendelse af dagsorden.  Beslutning:  

godkendt med et ekstra punkt på 

5.3: Mini-TR-møder  

 2. Godkendelse af referat fra d.7.10. 

4.11. 25.11 og d. 6.1.2020 

Beslutning: 

Alle tre referater er godkendt. 

 3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 

 

Orientering 

Turen til Strynø - vi har fået 70 

pladser. Fie taler med Lone P/Finn, 

lærer med henblik på rundvisning. 

 

TR-kursusdag d. 27/4:  

Fie har fået et godt tilbud på bus til 

København fra Ærøbus. 

Vi har næsten programmet på plads 

- Pia kontakter Charlotte Holm om 

hun vil lave et oplæg om det at 

være politiker i DLF. 

 

 4. Kredskontoret. 

4.1.Generalforsamlingen.  

4.2. Forslagene/spg 1. ”Vores 

vedtægter” fra Nikolas. Se Nikolas 

mail fra mandag den 13./1 Vi skal 

behandle de vedtægtsændringer der 

angår diverse varslinger vedr. 

generalforsamling. 

4.3. Forslag/spg. 2. Vores 

forretningsorden” fra Nikolas.  

Se Nikolas mail fra mandag den 

13./1 Vi gennemgår de enkelte 

punkter. 

4.4 Internat. Internatet er desværre 

blevet lagt inden 1. april. En ny 

kredsstyrelses tiltræder først den. 1. 

april. Forslag internatet flyttes til d. 

1/4 og 2/4. Fie siger, at det godt kan 

lade sig gøre i forhold til 

planlægningen. Er der nogen som 

har opgaver der ikke kan flyttes? 

 

 

Orientering/Drøftelse 

Drøftelse/beslutning 

 

4.1 

Der er lavet en flyer omkring 

generalforsamlingen. 

 

4.2 

Styrelsen valgte ikke at tilslutte sig 

de foreslåede vedtægtsændringer i 

forhold til diverse frister i 

forbindelse med 

generalforsamlingen. 

Det blev besluttet, at der til et 

kommende styrelsesmøde, 

udarbejdes et forslag om der skal 

reklameres for generalforsamlingen, 

i december måned. 

Styrelsen besluttede at foreslå en 

vedtægtsændring på 

generalforsamlingen, hvor der 

lægges op til også, at anvende 

medlemssystemet og eventuelle 

sociale medier vedr. kommunikation 

omkring generalforsamlingen. 
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I forhold til faglig klub besluttede 

styrelsen ikke at tilslutte sig 

vedtægtsændringerne vedr. Faglig 

klub. Det blev besluttet, at drøfte på 

et kommende TR møde om det 

kunne være en idé, at afholde èt 

årligt faglig klub møde på skolerne 

med fælles dagsordenspunkter. 

 

4.3 blev udskudt til et senere STM 

møde. 

 

4.4 Det blev besluttet, at flytte 

internatet til 1-2. april. 

 

Drøftelse/beslutning 

 

 5. TR arbejdet. 

5.1. TR/AMR møde d. 17/2. 
Indhold drøftes. Mødet 

afholdes på 
centerafdelingen på 

Tåsinge skolen. 
5.2. Regionalt TR møde den 24. 

jan. Evaluering. 
 

 

5.1 på TR/AMR mødet d 17/2 er det 

overordnede emne, krænkende 

adfærd. 

 

 

5.2 Det regionale TR møde den 24. 

januar, blev evalueret. 

 

5.3 Dagsorden til Mini TR møde 3/2 

2020. flg. Punkter blev 

dagsordensat: Ønsker til lokale 

arbejdstidsaftaler, Kongressen, 

folkeskoleidealet og evaluering af 

fælles TR mød d. 24. januar 2020.  

 6. Arbejdsmiljø. 

Drøftelser af hvordan vi griber 
arbejdsmiljøarbejdet an i 
forhold til kommisionsrapport 

og den involverende 
fagforening. Vi anbefaler at 

vi indkøber (brug af de 
50.000 fra DLF)bogen 
”Deltager effekten” til alle 

TR/AMR og bruger den som 
udgangspunkt for vores 

arbejde. Det betyder at 
styrelsen og TR/AMR skal 
have mulighed for at prøve 

den involverende 
arbejdsform af. Hensigten er 

så at bruge de erhvervede 
redskaber i samarbejde med 
de tillidsvalgte ude på 

skolerne. Og at vi på dette 
års TR/AMR kursus også 

 

Ikke behandlet 
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invitere skolelederne for at få 
et stærkere samarbejde i 

gang. 
 7. MED arbejdet. 

7.1. Forflyttelse/opsigelser- 
og ny økonomitildeling 

på skolerne i 
Svendborg Kommune. 

7.2. Varsling af opsigelser 

på Langeland 
 

Ikke behandlet 

 8. Skolepolitisk arbejde. 

8.1 Hvordan arbejder vi med 

folkeskoleidealet? Allan og Lone har 

taget nogle indledende drøftelser. 

Næste møde er aftalt. 

 

 

Ikke behandlet 

 

 

 

 

 

 9 Særlige medlemsgrupper. 
Orientering om mødet med PPR 

Svendborg. 

Ikke behandlet 

 

 10. Det forpligtende kreds-

samarbejde, alle områder.  

10.1 Internat for de fynske 

kredse/kongresforberedende internat 

2020 

 

Ikke behandlet 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 

 

Der bliver indhentet idéer fra mini 

TR møde se punkt 5.3. 

 12. Kommunikation 

12.1 Forslagene/spg. nr. 3 ”Vores 

generelle kommunikation” fra 

Nikolas. Se Nikolas mail fra mandag 

den 13./1 

Vi gennemgår de enkelte punkter. 

 

 

 

Blev udskudt til senere behandling. 

 13. Regnskab og budget. 

 

13.1 Orientering om møde vedr. 

investeringer. (Joba, Pia,loc) 

 

13.2 Budget 2020  

Ikke  behandlet. 

 

 

Ikke behandlet. 

 11. Punkter til næste møde.  

 13. Eventuelt.  Intet 

 
Referant: Thomas B Henriksen 
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