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Referat fra styrelsesmødet mandag den 26. 08. 2013 
kl.9.15 til 11.00 

Fraværende: Ingen 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  På grund af møde i FAGPOLFO i det forpligtende kreds-
samarbejde på Fyn afsluttes kredsstyrelsesmødet kl. 
11.00 
Dagsordenspunkterne 1,2, 4 og 8 behandles. Øvrige 
punkter behandles ikke. 
Dagsorden herefter godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 10. juni 2013 Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende opgaver/beslutninger: 
 Ny telefoni. Vi har en måned prøvetilbud hos: 

www.firmafon.dk   Tjek venligst deres hjemme-

side. Vi har desuden fået tilbud fra TDC, det er 
det samme system som vi har nu. 

 Indkøb af computere og lab top 

Ikke behandlet 
 
 

 
 
 

4. TR-arbejdet.  
4a. TR-mødet 2. september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henvendelse fra FAA, vedr. ”samarbejde” vedr. TR og læ-
rer-interview.  
4b. Kursusforum Fyn 
 

 
a) På TR mødet 2. september orienteres om aftale 

om folkeskoleforlig og L409 om lærernes ar-
bejdstid.  
Der orienteres om foreningens strategiske 
overvejelser i lyset af regeringsindgrebet. 
Der udveksles erfaringer om arbejdet i forhold 
til planlægning af næste skoleår i de 3 kommu-
ner. 
På baggrund af henvendelsen fra Fyns Amts 
Avis drøftes kommunikation med pressen. 

 
Lone C orienterede. Drøftes på TR mødet 2. september. 
 
Lone C orienterede om foreningens kursusaktiviteter i 
efteråret. I denne forbindelse skal det forpligtende 
kredssamarbejde på Fyn udpeger 4 regionale undervise-
re, der skal gennemføre kursusaktiviteterne på Fyn. 
Lone C og Lone P kandiderer til udpegningen som regio-
nale undervisere. 

5. Informationsarbejdet Ikke behandlet 

6. Arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøforum Fyn 

Ikke behandlet 

7. Regnskab og budget 
7a. Fald i medlemstal: Fra 2011 til 2013 har vi haft en 
nedgang på 71 medlemmer. I kr. og øre ca. 247.000 mi-
stede indtægter. 
Fald i medlemstal. 1/8/12 til 1/8/13 har vi mistet 41 med-
lemmer. Det svare til en mindre indtægt på ca. 82.000 
kr./ år. 
7b. Der er ultimo april udbetalt lønkompensation svaren-
de til, at konflikten ville vare hele april måned. Da kon-
flikten sluttede 28. april, er der udbetalt lønkompensation 
for 2 dage for meget. Det drejer sig om 4 styrelsesmed-
lemmer. I får hver især sendt oplysninger om jeres per-
sonlige beregning. Det samlede beløb er: 7.279,06. Vi 
skal beslutte hvad vi gør ved ovenstående. 

 

 
Ikke behandlet 
 
 
 
 
 
 

8. Kommunerne.  
8a. Orientering fra Kredsformandsmødet 
 
 
 
8b. Samarbejde med kommuner vedr. folkeskoleforlig. 
Loven bliver først vedtaget tidligst i oktober. 

 

 
Lone C orienterede om arbejdet med udarbejdelse af op-
læg om foreningens strategi i lyset af regeringsindgrebet 
til behandling på kongressen. 
 
Der blev orienteret om møde med Langeland Kommune 
29. august med flg. dagsorden: 

 

http://www.firmafon.dk/


Øhavets Lærerkreds 

 
 

FÆRGEVEJ 32  5700  SVENDBORG  TLF. 62 21 01 62  FAX 62 22 81 62  E-MAIL: 086@dlf.org ·  WWW.KREDSKONTORET.DK 

 

KREDS 86  LANGELAND SVENDBORG · ÆRØ KOMMUNER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8c. Kommunevalg nov. bilag, Kredsuds. nr. 098 vedr. Input til 
kredsenes arbejde frem mod kommunalvalget, 13. august 2013. 
8d. Henvendelse fra Enhedslisten om økonomisk støtte til valg-
kampen.  
 

Møde for de lokale faglige foreninger (DLF, BUPL, 
PMF), skolernes tillidsrepræsentanter på områder-
ne, skoleledere og forvaltning. 
 
Tidspunkt: Torsdag den 29. aug. Kl. 14.00 – 16.00. 
Sted: Rådhussalen, rådhuset, Fredens vej 1, Rudkøbing 
 
Dagsorden: 
1. Velkomst og præsentationsrunde 
 
2. Skolereformen:   
- Reformens centrale punkter v. René 
- Orientering og gennemgang af den politiske tidsplan v. 
René 
- Drøftelse af processer for at opnå resultater ift. tids-
planen 

- Orientering om foreløbige økonomiske vurderinger v. 
René 
 
3. Arbejdstid:    
- Vedtagne politiske beslutninger v. René 
  - Oplistning af spørgsmål til afklaring – gruppear-
bejde 
  - Drøftelse af det videre arbejde 
 
4. Inklusion:   
- Orientering om samarbejdsaftale med Inklusionsudvik-
ling v. René 
- Orientering fra arbejdsgruppe om inklusion på skole-
området v. Poul 
- Orientering om efteruddannelse / jobrotationsprojekt 
for alle personaler i daginstitutioner og sfo’er. 
- Kommentarer, bemærkninger og drøftelse 
 
5. Evt. 
 
 
Lone C orienterede om, at Børne- og kulturudvalget i 
Svendborg inviteres til møde med henblik på at drøfte 
processen i Svendborg. 
 

Ikke behandlet 
 
Ikke behandlet 

9. Fagpolfo 
9a. Pæd.polfo   

Ikke behandlet 

10. Medlems aktiviteter.  
10a. Opstart af planlægningen af Åbent medlemskursus. 
10b. Evaluering af kursus for de fynske kredse. 
 

Ikke behandlet 

11. DLF centralt.  
11a. Orientering fra mødet den 12. aug. Om pædagogi-
ske forhold. DLF  

Ikke behandlet 

12. Punkter til næste møde Ikke behandlet 

13. Meddelelser Ikke behandlet 

14. Evt. Ikke behandlet 

15. Evaluering af mødet Ikke behandlet 

 

 
Referat: Svend Aage Janum. 

 

 

 


