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Fraværende: Lars Krogh (sygdom) 

Referat  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 11. november 2013 Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger 

Licenser til officepakken købes hos DLF 
Mindre tagskade efter stormen i oktober er udbed-
ret. Udgiften oversteg ikke selvrisikoen. 
 

4. TR arbejdet Der efterlyses input til den fælles forhandlerud-
dannelse for Svendborg og Ærø der afholdes primo 
februar. 
DLF afholder ”Lyttemøde” for folkeskolerne i kred-

sens område 5. februar 16-18. 
Deltagerkreds TR, AMR + 4 lærere fra hver skole. 
Fie og Pia organiserer mødet. 
Foreningens planlagte relancering af professions-
idealet og ”omdømmekampagnen” blev drøftet. 
Gitte deltager i kredsformandsmødet 18. decem-
ber. 
 

5. Informationsarbejdet Banneret ”Inspirationsguide” på hjemmesiden lin-
ker til ”Lærerarbejdspladser” på DLF´s hjemme-
side. 

6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

Pia og Lone P. refererede fra konference for kred-
senes arbejdsmiljøansvarlige den 25. – 26. no-
vember 2013. Det blev nævnt at temaer som: 

 Fastholdelse af elever, fysisk og psykisk 
vold mod lærere og betydningen af do-
kumentation i sådanne sager. 

 Risikovurderinger ved lejrskoler, ekskursio-
ner, holddannelse m.m.  

kunne være temaer i den løbende uddannelse af 
TR. 
 
 

7. Regnskab og budget Ingen regnskabsrapport på nuværende tidspunkt. 

8. Kommunerne.  

8a. Lov 409 og folkeskoleforliget 
 

Drøftet 

Drøftet 
 

9. Fagpolfo 
9a. Pæd.polfo   

Intet til referat 
Intet til referat 

10. Medlemsaktiviteter Positive tilbagemeldinger på Åbent medlemskur-
sus. 
Kunstforeningen forventes nedlagt efter general-
forsamlingen. 
 

11. DLF centralt 
 

Intet til referat 
 

12. Punkter til næste møde Intet til referat 

13. Meddelelser Styrelsesmødet 9. december afholdes 13-15.30 da 
der samme formiddag er møde i Fagpolfo. 

14. Evt. Pia spurgte til funktionaliteten af det trådløse net-
værk. Sagen undersøges. 

15. Evaluering af mødet Intet til referat 
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