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Konstituerende Styrelsesmødet den 30.3.2020 kl. 13.30 – 15.30 

Tilstede via msn: Lone Clemmensen, Pia Ewe Jensen, Allan Østergaard 

Hansen, Anne-Sophie Askjær, Susanne Mortensen. Lene Kingo 

Laursen, Gitte Storm Henriksen. 
 

Referent: Thomas B Henriksen. 
 

Tidspunkt Punkter Resultat 

 1. Udpegning af 
Næstformand. 

1) Udpegning af Næstformand. 
Forslag: Lene Kingo. 
Næstformandsposten giver 
mulighed for at få et netværk i 
foreningen. Vedkommende 
sidder med til bl.a. Fagpolfo-
møder, inviteres nogle gange 
med til kredsformandsmøder, 
overenskomstkonferencer i DLF 
mm. Pia har i de sidste 
valgperioder, fået et stort 
netværk og personlige kontakter i 
foreningen. Mine overvejelser 
med at foreslå Lene Kingo som 
næstformand hænger bl.a. 
sammen med at vi kan få et 
styrelsesmedlem mere, som 
hurtigt får en stor kontaktflade i 
foreningen, og at vi dermed 
styrker os selv politisk som lokal 
kreds.  

 

 

Forslaget blev drøftet, 

og det blev i enighed  
besluttet at Lene Kingo 

Laursen bliver ny 
næstformand. Alle har 

været tilfredse med 
Pia´s indsats som 

næstformand i de 
forgangne perioder. 

 2. Udpegning af kasserer 
Pia E. Jensen. Pia har efterhånden 
fået indarbejdet rutinen, så jeg 
tænker det giver rigtig god 
mening at hun fortsætter. 

 

Forslaget blev drøftet 

og det blev enstemmigt 
besluttet at Pia Ewe 

Jensen fortsætter som 

kasserer. 

 3. Drøftelse af kommunikation 

og fordeling af 
kommunikationsopgaver i 

forbindelse med den 
nuværende situation. 

 

Lone Clemmensen 

informerede om det 
arbejde, der, udover 

den del af den normale 
drift der fortsat løses, 

er opstået i forbindelse 
med nedlukningen og 
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specifikt om det lokale 

arbejde med 

fælleserklæringen samt 
den nye aftale mellem 

KL og FH om evt. 
afvikling af 5 fridage. 

Hun informerede om 
nogen af de 

fortolkninger aftalen 
indtil nu har affødt på 

skolerne. Billedet er 
meget broget. Fra en 

stor del skoler, der 
stort set ikke bruger 

aftalen ud fra en filosofi 
om at lærerne udfører 

fjernundervisning til 

skoler, der lader til at 
prøve at spare nogen 

penge på baggrund af 
aftalen (vores 

fortolkning).  
Styrelsen besluttede at 

sende en skrivelse ud 
til TR’erne om arbejdet 

i denne tid samt nogle 
historier, der er om 

lærere, der får 
undervisningen til at 

fungere. 
Det kunne eksempelvis 

være. Gode måder at 

organiserer 
fjernundervisning, 

faglig klub via google 
Meet, hvordan lærerne 

holder kontakten med 
sårbare elever, og 

andre informationer. 
Lone Johanna og 

Thomas formulerer et 
nyhedsbrev om 

ovenstående. 

 4. Drøftelse af kommunikation 
vedt. Periodeforhandlingerne. 
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Forhandlingerne er planlagt til 

at være afsluttet d. 27. april. 

Inden da skal vi være i 
kontakt med TRerne og 

medlemmerne. 
Hovedstyrelsen arbejder med 

kommunikationen, men vi skal 
også finde vores måde, at 

være i kontakt med 
medlemmerne på, så 

medlemmerne bliver hørt og 
får kendskab til et evt. indhold 

i en ny aftale.  
 

 

Der er allerede nu 

planlagt møde med 

formand og 
næstformand d. 2. april 

om udviklingen i 
periodeforhandlingerne.  

Efter dette møde er der 
indtil nu planlagt et 

STM d. 20 april, hvor 
periodeforhandlingerne 

bliver et af emnerne. 
TR-kursusdagen d. 27 

april, aflyses på grund 
af Corona. 

 Styrelsen drøftede at 
holde et virtuelt TR-

møde i forbindelse med 

periodeforhandlingerne. 
  

 
 

 Evt. - 

 

Kære alle 

Vi prøver at afholde vores konstituerende styrelsesmøde på mandag den 30. marts kl. 13.00, som et 

online møde. Vi bruger desværre forskellige platform/chat-room mm.  

Jeg vil bede jer alle om, at prøve at oprette en Skype konto. Hvis nogle af jer har problemer med 

det, så ring. Og jeg vil prøve, at hjælpe jer med at oprette en konto. 

Når i har oprettet jer, vil jeg gerne have jeres Skype navn, så jeg kan inviterer jer       

 

Dagsorden: 
2) Udpegning af Næstformand. Forslag: Lene Kingo. Næstformandsposten giver mulighed for at få et 

netværk i foreningen. Vedkommende sidder med til bl.a. Fagpolfo-møder, inviteres nogle gange 
med til kredsformandsmøder, overenskomstkonferencer i DLF mm. Pia har i de sidste valgperioder, 
fået et stort netværk og personlige kontakter i foreningen. Mine overvejelser med at foreslå Lene 
Kingo som næstformand hænger bl.a. sammen med at vi kan få et styrelsesmedlem mere, som 
hurtigt får en stor kontaktflade i foreningen, og at vi dermed styrker os selv politisk som lokal kreds.  

3) Drøftelse af kommunikation og fordeling af kommunikationsopgaver i forbindelse med den 
nuværende situation. 

4) Drøftelse af kommunikation vedr. periodeforhandlingerne. Forhandlingerne er planlagt til at være 
afsluttet d. 27. april. Inde da skal vi være i kontakt med tillidsrepræsentanterne og medlemmerne. 
Hovedstyrelsen arbejder med kommunikationen, men vi skal også finde vores måde, at være i 
kontakt med medlemmerne på, så de bliver hørt og får kendskab til et evt. indhold i en ny aftale. 

 


