
referat af styrelsesmødet den 25.5.2020 kl. 12-16.00 

 
Vi spiser frokost fra kl. 12.00 til 12.30. 

Referent: Susanne 
Ordstyrer: Lene 

Mødeleder: Lone 
 

 
Tidspunkt Punkter Ansvarlig Form 

12.30 1. Godkendelse af dagsorden.   Beslutning- 

godkendt 

12.30 2. Godkendelse af referat fra 4. 

maj. 

 Beslutning 

godkendt  

12.35 3. Opfølgning på igangværende  

● Referat fra 

generalforsamlingen 
foreligger. 

● arbejdet med næste 
generalforsamling. 

● Corona tiltag på 
kontoret  

 

 

Lone 

 

 

 

Lene 

 

 

Orientering 

 

 

Lene har fået 

tilsagn at 

næste 

generalforsamli

ng kan 

afholdes på 

Tåsingeskolen 

 

Der indhentes 

tilbud på bla. 

sensor 

håndvask - 

sæbedispensor 

og sensor på 

lys. 

12.40 

 

 

 

12.55 

 

 

 

 

13.05 

 

 

 

 

 

 

 

13.20 

4. Kredskontoret. 

a) Fordeling af arbejdsopgaver. 

Bilag fra sidste STM. 

b) Flytning af konto fra Lån og 

Spar vedr. Særlig Fond. Papir fra 

Nordea er klar til underskrift vedr. 

oprettelse af konto. 

c)Øhavets Lærerkreds investering 

1,700.000 kr. i Lån og Spar. 

Produkt LSMI Balance 20. Vi 

bibeholder ca. 750.000 kr. på 

kontoen. Hvis vi skulle få 

likviditetsproblemer kan vi kræve 

afdrag på lånet i Særligfond. 
 

d) Åbent medlemskursus d. 11. 

september. Vi går i gang med 

planlægningen. 

 

 

Lone 

 

 

Lone 

 

 

 

 

Lone 

 

 

 

 

 

 

 

Lone 

 

Drøftelse og 

beslutning: Det 

kan arbejdes 

videre 

tildelingen af 

frikøb tilpasses 

opgaverne. 

 

Orientering 

Vi forøger 

investeringspulj

en i lån og spar  

 

 

Drøftelse og 

beslutning 

Styrelsesmedle

mmerne sender 



 forslag til 

indhold (til 

Lone ) som vi 

ser på næste 

styrelsesmøde 

d8.juni kl 12-

14   

Orientering 

 

 

Drøftelse og 

beslutning 

 

Orientering 

13.25 

 

 

13.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.50 

 

 

5. TR arbejdet. 

a) TR/AMR- frokost og møde den 

8. juni kl 14 og spisning derefter  

b) TR/AMR -kurset i nov. Vi 

påbegynder arbejdet. Skal 

lederne inviteres med? 

Kursusdagen i foråret for 

tillidsvalgte. Skal lederne inviteres 

med? 

Andre former for møder med 

ledelser. (af hensyn til 

kalenderen) 

c) Intromøde for AMR og TR i DLF 

og kredsenes forpligtelser i 

forbindelse med modul 1. 

 

 

Lene/Fie og Pia 

 

Orientering:  
 

 

Orientering og 

drøftelse 

Ideer tænkes 

og gives  til 

drøftelse i 

styrelsen. (til 

Lene)   

 

 

Thomas/Pia og 

Susanne 

 

 

 

 

 

Orientering 

 

13.55 

 

 

6. Arbejdsmiljø. Intet til punktet. 

Referat fra sidste møde i det 

forpligtende kredssamarbejde 

vedr. arbejdsmiljø er sendt på 

mail. 

 

Pia Orientering 

 

 

14.00 

14.10 

PAUSE 

7. MED arbejdet. 

a) Orientering om behandlingen 

af sygefraværs politikken på 

HMU- mødet i Svendborg 

 

 

Pia 

 

 

Orientering: 

særligt i forhold 

til registrering i 

forbindelse 

med Corona, 

udsendes til TR 

i nyhedsbrevet. 
 

Vi vil følge op 

på om tiltag 

under corona 



har haft en 

positiv effekt 

på arbejdsmiljø 

for elever og 

personale.  
  

14.20 

 

 

 

 

14.25 

 

 

 

 

14.30 

8. Skolepolitisk arbejde. 

a) Lene er blevet udpeget som 

pædagogisk ansvarlig for det 

fynske forpligtende 

kredssamarbejde.  

b) Lone deltager sammen med 

kredsens pædagogiske ansvarlige 

i DLF´s pædagogiske møde i 

Vejen d. 8.juni. 

c) Positive og negative 

pædagogiske konsekvenser ved 

skolernes genåbning efter 

sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
 

 

Lone 

 

 

 

Lone 

 

 

 

 

Lene 

 

Orientering 

 

 

 

Orientering 

 

 

 

 

Drøftelse og 

beslutning: 

kortere 

skoledag - 

udeskole- flere 

voksne - mere 

plads pr elev - 

focus på 

kerneopgaven..

...Hvordan 

indsamler vi 

lærernes 

erfaringer, og 

undersøger 

hvad der 

virker. Vi skal 

også spørge ind 

til hvad der har 

været 

udfordring. 

Lene prøver at 

udarbejde en 

beskrivelse. 

(udsendes på 

mail.) 

14.45 9. Særlige medlemsgrupper. 

Heldagsskolen i Svendborg er 

flyttet til Skolebakken i Ollerup. 

Lone Orientering 

14.50 10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle områder.  

 

 

Orientering 

læs i referatet 

fra fagpolfo 

vedr special 

løntillæg - vi 

taler om det d. 

8 juni. 

 

14.55 11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 

 

 

 

 

 

 



a) Orientering om 

periodeforhandlingerne.  

b) Planlægning af skoleåret 

2020/2021.Hvilke knaster er vi 

støt på 

Lone 

 

Lone/Thomas 

Orientering: 

Lone gav en 

orientering. 

 

Orientering 

Lov 409 og 

lokalaftalerne 

fortolkes 

forskelligt, 

ferielov osv. 

det betyder der 

må udsendes 

"vejledninger" 

til lederne   

15.30 

 

12. Kommunikation 

a) Nyhedsbrev maj 2020 

 

 

Johanna/Lone/Lene 

 

Orientering og 

drøftelse  

15.35 13. Regnskab og budget. 

a) Frikøb 

 

Pia 

Lone 

Orientering: 

indkøb af en pc 

- til docu -note 

Drøftelse og 

beslutning. 
 

15.50 11. Punkter til næste møde. Projektbeskrivelsen (Lene)  
Teamer til Tr kursus (Lene)  

Overlevering og evaluering 

af opgaver jvf 

opgavefordelingen.   

 

15.55 13. Eventuelt.   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


