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Referat af styrelsesmødet mandag den 10. okt. 2011 
 kl.10:30 til 12:00  

afbud Lone Clemmensen sygdom. 
 

Punkter Ansvarlig 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat. Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger: 

 Medlemskursus,  
 Kunstforening 
 Ledige 
 Café-eftermiddage 1. 

runde 
 

Programmet er sendt ud, og der er kommet flere til-
meldinger end der var plads til. Vi vil evaluere prin-
cipper for udvælgelse på næste styrelsesmøde. 
Kunstforening: Der er udsendt invitation til stiftende 
generalforsamling onsdag 2/11 2011 på kredskonto-
ret. 
Møde med ledige: Monica Erian blev valgt som kon-
taktperson og kan deltage i TR-møder på kredsen. De 
fremmødte blev nedsat som en arbejdsgruppe der skal 
komme med forslag til aktiviteter for ledige lærere i 
Øhavets Lærerkreds. Der er møde i kontaktgruppen 
her på kredskontoret mandag den 24/10 2011. Jacob 
Jensen-Maar er kredsstyrelsens tovholder. Der blev 
rejst spørgsmål omkring dagpengeregler og G-dage. 
Kan vi evt. tage disse emner op landspolitisk? Punkt 
til kommende tema-møde i kredsstyrelsen. 
 

4. TR arbejdet 
Evaluering af TR-kurset 
 

TR-arbejdet går godt, der er et positivt drive! Jacob 
gør cafeeftermiddagsfolderen færdig. Han prøver at 
sætte den op, så den kan være på en A4. Sendes til 
kredsstyrelsen til gennemlæsning og sendes ud med 
Tirsdagsnyt umiddelbart efter efterårsferien. 
Godt TR-kursus. Vigtigt indhold og afvekslende meto-
der. I kredsen fik vi mange gode input til arbejdet 
fremover. Kurset bør komprimeres så vi kan slutte til 
frokost på 3. dagen. Resultater af Work-shops tages 
op på kommende styrelsesmøde. 

5. Informationsarbejdet Steen sender slides og materiale fra TR-kursus ud til 
TR. 

6. Arbejdsmiljø 

Teameftermiddag 28. nov.      
Forslag: Inddragelse af vores FSIR fra 

fælles/sektor MED og Hovedudvalgene 

Godt forslag. Vi arbejder videre med indholdet. 

7. Regnskab og budget 
 

Indtægter fra kontingent ser ud til at svare til det 
budgetterede. 
Kopiering overskrider budgettet. 
 

8. Kommunerne Ærø: enkelte tillæg mangler forhandling. Der skal og-
så forhandles procedurer vedrørende uansøgt afsked. 
Langeland: Faktoren er under pres bl.a. i forbindelse 
med ekskursioner. Besparelser på 3.mill. kroner i USK 
er ikke det eneste der er at slås med. Ørstedskolen 
kommer også ud med underskud i år. 
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Svendborg: Orientering om sportsklasse på Ny-
markskolen.  
Fælles møde med TR og ledere  
Meget sygdom på skolerne?  
Obs på sygefraværsstatistik i MED. 

9. Fagpolfo Kursusforum: manglende tilslutning til kurser. Hvor-
for? Næste møde 31/10 i DLF-regi. 
 

10. Punkter til næste møde Materialer fra Workshops på TR-kursus, Evaluering af 
principper for udvælgelse i forbindelse med Åbent 
Medlemskursus, 

11. Meddelser:  

12. Evt.  

13. Evaluering af mødet Godt møde. Grundet aflysning af TR-møde var der god 
tid til debat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


