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Referat fra 

ordinært kredsstyrelsesmøde 

mandag d. 01. marts 2010, kl. 10.30  
 
Fraværende: Lars Krogh (sygdom) 

Referat:   

   

 1. Godkendelse af dagsorden Nyt pkt. 11: Tilmelding til kurser 
vedr. arbejdstid og OK 11, nyt pkt. 
12: Arbejdsmiljø. Pkt. 13: Evt. 
Dagsorden herefter godkendt 

 

   

 2. Godkendelse af referat fra sidste        
     møde. 

Godkendt  

   

 3. Siden sidst Lærermangelundersøgelser gennem-
føres med hjælp fra TR 
Lønforhandlinger om ny løn 
01.04.2010 indledt på Langeland, 
forventes afsluttet 9. marts. 
Der er indgået TR-aftale for Ør-
stedsskolen, Rudkøbing. 
TR tildeles 80 timer som grundtime-
tal og 5 timer pr. ansat. 
TR-suppleanten tildeles 80 timer i 
grundtimetal og 1 pr. ansat. 
Timetallet til arbejdsmiljørepræsen-
tanter hæves fra 12 til 25 timer for 
alle skoler på Langeland. 
8. marts er der fortsatte lønforhand-
linger vedr. ny løn i Svendborg. 
I Svendborg er der flere eksempler 
på at der fra enkelte skoler er varslet 
afsked pga. af arbejdsmangel i sko-
leåret 10/11. Vi fastholder at der 
først kan varsles afsked når behovet i 
det samlede skolevæsen er gjort op 
og vil i hvert enkelt tilfælde forsøge 
at få afskedigelsen trukket tilbage 
indtil grundlaget for en evt. afsked er 
til stede. 

 

   

 4. Medlemsaktiviteter Forslag til medlemsaktiviteter (åbent 
medlemskursus – andre aktiviteter 
drøftes med TR på mødet 1. marts. 

LOC 
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LOC fortsætter arbejdet med ”Liv-
line”-projektet. 
Der søges midler hos LBR, alterna-
tivt i Forbebyggelsesfonden. 
På længere sigt kan kredsens øko-
nomiske involvering overvejes. 

   

 5. Omlægning af lån 
Indhentning af tilbud på låneomlægning 

Udsat idet tilbud på renovering af 
kloak og toilet endnu ikke foreligger. 

 

   

 6. Generalforsamling 
Beretning 

Beretningen blev kommenteret. 
Kommentarerne indarbejdes i beret-
ningen inden torsdag 4. marts kl. 
12.00 

 

   

 7. TR-arbejdet  
Mødet d. 1.-3. 

Ekstra pkt. til mødet: Teamledelse 
Fastsættelse af dato for møde til 
kompetenceafklaring af TR. 

 

   

 8. Lønpolitik Det er kredsens politik at ny løn 
midler pr. 01.04.2010 primært kan 
anvendes til at hæve de generelle til-
læg i kommunerne i overensstem-
melse med de centrale parters ud-
melding vedr. A-08. 

 

   

 9. Information Intet til referat  

   

10. Budget/regnskab 
Medlems-/TR-kursus 

Evt. booking af medlemskursus sker 
efter generalforsamlingen når be-
slutning om medlemsaktiviteter er 
truffet. 
Booking af TR-kursus (2 hele dage) 
sker inden generalforsamlingen. 
(Lone C) 

 

   

11. Tilmeldinger til kurser 
Arbejdstid ved specialundervisning for 
voksne 
OK 11 på statens område (Skårup Hus-
holdningsskole) 
Kredsformandskonference 10.. – 11. 
marts om OK 11 

Torben tilmelder så kredsen er sikret 
repræsentation.  Pladserne fordeles 
efter generalforsamlingen. 
 
Næstformanden deltager 

 

 
12. Arbejdsmiljø 

 
Det udsendte forslag til arbejdsmil-
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jøpolitik blev drøftet. Ændringsfor-
slag indarbejdes. Forslaget herefter 
godkendt. (Bilag) 
Pjecer om arbejdsskader og sygdom 
gennemarbejdes og justeres i forhold 
til de enkelte kommuner. 

13. Evt. Intet til referat.  

 
 
 
 
 
 
  


