
Referat styrelsesmødet den 8.6.2020 kl. 14-16.00 

 
Referent: Thomas B Henriksen 

Ordstyrer: Lene Kingo Laursen 
Mødeleder: Lone Clemmensen 

Til stede: Lone Clemmensen, Pia Ewe Jensen; Gitte Storm Henriksen, Lene 
Kingo Laursen, Susanne Mortensen, Allan Østergaard Hansen og Anne-Sophie 

Askjær. 

 
 

Tidspunkt Punkter Resultat 

14.00 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden blev godkendt. 

14.00 2. Godkendelse af referat fra 

25. maj. 

Godkendelse af referatet fra 

25/5 udskydes til næste STM, 
idet den endelige version ikke 

er sendt ud endnu. 

14.05 3. Opfølgning på igangværende 
opgaver 

Lone orienterede om indholdet 
på internatet d. 24-25 august. 

 
Der lægges op til at en stor del 

af internatet kredser om, 
hvordan styrelsen kan arbejde 

politisk og hvordan det enkelte 
styrelsesmedlem kan byde ind 

i dette arbejde. 
 

14.10 

 
 

4. Kredskontoret. 

a) TR/AMR d. 22.6.20 
 

a) Sted, hotel Troense. Tid kl 
14. Der er udover spisning 
og hygge arrangeret en tur 

i området. 

 

14.15 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
14.20 

 
 

5. TR arbejdet.  

a) TR/AMR -kurset i nov. Samt 
to eftermiddagen i foråret 

2021. Kommunerne har sagt ja 

til at deltage. Der nedsættes 
en arbejdsgruppe. Den 

arbejder efter et 
kommissorium og består af 

kreds, forvaltning, skoleledere, 
TR og AMR 

b)Kursusdagen i foråret 2021 
skal vi til København?  

 

 
a) Der blev orienteret om 

TR/AMR kurset i november. 
b) Styrelsen besluttede at 

afholde kursusdagen i 
foråret 2021 i KBH. Den 
præcise dato og ugedag 

besluttes senere, således 
at man kan få det bedst 

mulige program. 



14.25 

 

6. Arbejdsmiljø.  

 

Pia orienterede om, at DLF’ s 

danmarkskort om de enkelte 

kommuners tilbud i forhold til 
arbejdsmiljø lukkes, dette 

gælder også for 
grønspættebogen. Lokalt på 

kredsens hjemmesid vil der 
fortsat være en beskrivelse af 

kommunernes forskellige 
tilbud. 

14.30 
 

7. MED arbejdet. 
 

MED systemet har primært 
været brugt til at dele 

information i forbindelse med 

Covid 19 krisen. 
 

Sygefravær i Svendborg, der 
er begrundet i Covid-19 skal 

ikke tælle med i 
medarbejderes gennerelle 

sygefravær i perioden, men 
registreres separat. 

Pia, Lene og Gitte undersøger 
lokalt hvordan denne 

beslutning I MED konkret 
udmøntes og melder tilbage til 

Pia. Pia følger om nødvendigt 
op med HR. 

 

Susanne og Pia undersøger om 
nødundervisningen i 

forbindelse med Covid-19 kan 
have relevans fremadrettet i 

forbindelse med arbejdsmiljøet 
og MED arbejdet. 

 
 

14.35 

 
 

 
 

14.45 
 

 
 

8. Skolepolitisk arbejde. 

a) orientering fra det 
pædagogiske møde i DLF´s 

pædagogiske i Vejen d. 8.juni. 
c) opfølgning på emnet:  

Positive og negative 
pædagogiske konsekvenser 

ved skolernes genåbning efter 

 
a) Lone og Lene orienterede. 
b) Lene orienterede om 

hvordan hun vil forsøge, at 
indsamle positive og 

negative pædagogiske 
erfaringer fra genåbningen 
efter Covid-19 krisen. Der 

blev opfordret til at sætte 
indsamlingen i forhold til 



 

 

sundhedsstyrelsens 

retningslinjer.  

 

DLF’s skoleideal. Det blev 
foreslået, at oprette en 

separat mailbox, hvor TR 
og medlemmer kan melde 

tilbage til kredsen, hvilke 
erfaringer de har haft.  

 
 

 
 

 

 
 

 

15.00 9. Særlige medlemsgrupper. 

 

Lone orienterede om, at der er 

sket meget de sidste par år i 
forhold til vores medlemmer 

på UU. Thomas og Lone vil 
læse sig ind i det. 

15.05 10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle 
områder.  

Orientering 

 
 

15.10 11. Overenskomst/arbejdstid/-
kommunerne. 

a) Orientering om 

periodeforhandlingerne.  
 

Lone orienterede om arbejdet 
med at synliggøre de 

problemstillinger, som der er i 

vores kommuner omkring 
arbejdstid og de fortolkninger 

der er at lokalaftalen i 
Svendborg og Lov 409 på Ærø 

og Langeland 
 

 
 

 
 

15.40 

 

12. Kommunikation 

a) Nyhedsbrev juni 2020 
 

 

Der blev fortsat opfordret til. 
At STM og medlemmer sender 

indlæg til Nyhedsbrevet til 
Johanna. 

15.50 13. Regnskab og budget. 
a) Frikøb 

 

Pia orienterede kort om 
budgettet 

15.55 11. Punkter til næste møde.  

15.55 13. Eventuelt.  
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


