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Referat af styrelsesmødet den 7/10.2019 kl. 9.00-12.00 

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

Afbud Anne-Sophie Askjær 
Referent: Thomas B Henriksen.  

 
 

Tids 

punkt 

Punkter Resultat 

 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden blev godkendt. 

 2. Godkendelse af referater fra august og 

sept. måneder  

Intet at bemærke 

 3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 
 

Intet at bemærke 

 4. Kredskontoret. 
 

Styrelsen drøftede det 
kommende 

hovedstyrelsesvalg, 

fordele og ulemper ved at 
lade geografi spille en 

rolle i valget blev vendt. 
Styrelsen drøftede om 

andre muligheder ville 
give mening.  

 

 5. TR arbejdet. 
 

Emner på TR møder blev 

drøftet. 
Mulige emner er 

Folkeskoleideal, Ny Start 

samarbejde, Debat af 
mangfoldige 

læringsmiljøer og om 
skolen har den rette 

balance imellem at være 
skole og socialpædagogisk 

eksperiment. 

 6. Arbejdsmiljø. Ikke behandlet 

 7. MED arbejdet. 
 

 

Ikke behandlet 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
 

Lone orienterede om de 

kontakter hun har taget til 
sekretariatet, og  

hovedstyrelsesmedlemmer 
i forhold til at søge 

sparring om NY START 



2 

 

samarbejdet i Svendborg 

Kommune. 

Kongressen blev 
evalueret. Der var enighed 

om, at det havde været 
en god kongres med flere 

relevante emner som 
skoleideal og 

klimadimension i skolen. 
Det blev drøftet om der på 

kongressen havde været 
tilstrækkelig mulighed for 

at debattere de to 
næstformandskandidater 

og deres politik. 

 9. Særlige medlemsgrupper. Intet at bemærke 

 10. Det forpligtende kredssamarbejde, 

alle områder.  
• Fagpolfo 

 

 

 
Intet at bemærke 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
 

 

Styrelsen drøftede idéer til 
elementer i en evt. 

arbejdstidsaftale på 
Langeland. det blev 

drøftet, hvilke midler der 

er til stede. Der var 
enighed om at en aftale 

skulle understøtte kvalitet 
i undervisningen og 

arbejdsmiljøet for 
lærerne. 

Ny Start i form en Work 
shop om skoleudvikling 

blev drøftet, som grundlag 
for en aftale. Andre 

mulige sigtepunkter kunne 
være Folkeskoleloven og 

folkeskoleidealet. Endelig 
blev det drøftet hvordan 

man kunne drage nytte af 

erfaringer fra lignende 
kommuner. 

 

 12. Kommunikation IB 
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 13. Regnskab og budget. Ikke behandlet 

 11. Punkter til næste møde. En åben drøftelse af Keld 

Skovmands  
lamineringsidé, 

folkeskoleidealet og 
skolens udvikling i det 

hele taget. 

 13. Eventuelt. Ikke behandlet 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


