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Referat fra styrelsesmødet mandag den 2. maj 2011 
kl. 10:30 til kl. 12:30 

 
Fraværende: Gitte Kondrup Ebbesen (lejrskole) 
 

Referat  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat. Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger: 
 
TR kursus. 

Arbejdsmiljø. 

Kontorhåndbogen. 

 
 
 
Intet til referat 
 
Intet til referat 
 
Redigeret, elektronisk udgave er på vej 

4. TR arbejdet. 
Fagligklub forretningsorden. Se 
bilag. Alle skoler skal have ny 
forretningsorden. Små justerin-
ger. Skal vi have referater fra 
skolerne? 
 

 
Forslaget vedtaget med mindre justeringer 

5. Frikøbsfordeling 2011 Udsat til næste møde 

6. Informationsarbejdet Omtale af statistikprofessor Svend Kreiners kritik af 
PISA-undersøgelsen er på vej, evt. med ”genoptryk” 
af tidligere indlæg og kritik af undersøgelserne. 

7. Arbejdsmiljø 
 

Mødet i denne uge i Arbejdsmiljø forum Fyn er aflyst. 
Deltagere fra Arbejdsmiljø Forum til deltagelse i møde 
8. juni i DLF om arbejdsmiljøspørgsmål er ikke udpe-
get. 
Susanne C. modtager emner til drøftelse på dette mø-
de 

8. Regnskab og budget 
 

Intet til referat 

9. Kommunerne Svendborg: 
Ingen afskedigelser på grund af arbejdsmangel forud 
for planlægningen af næste skoleår. 
En forudsætning herfor er at en del af vikararbejdet 
indgår i den faste normering. Der er derfor for næste 
skoleår aftalt at der for den enkelte lærer kan plan-
lægges med en restrådighedstid på op til 40 timer. 
TR-struktur er drøftet med kommunen. Udgangspunk-
tet er en TR pr. skole, men med tildeling af ekstra tid 
til TR og suppleant(er) på matrikelskoler. Detaljerne i 
aftalen er ikke på plads. 
Langeland: 
Der er varslet 6 afskedigelser på grund af arbejds-
mangel. DLF forhandler disse afskedigelser med kom-
munen 18. maj. 
Susanne C. orienterede om trivselsundersøgelsen i 
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kommunen. 
Fredag 6. maj er der møde for skoledere og TR om ar-
bejdstidsaftalen. Kredsen deltager i mødet. 
Ærø: 
Der er p.t. varslet en lærer afskediget på grund af ar-
bejdsmangel. DLF forhandler denne afskedigelse 9. 
maj. 
Lars Krogh orienterede om arbejdsgrupper der skal 
stille forslag til revision af personalepolitikken, MED-
aftalen og skolernes resursetildelingsmodel. 

10. Fagpolfo. Henvendelse fra 
seks-byerne. Se bilag. 

Kredsstyrelsen tilslutter sig henvendelsen fra 6-byerne 
(Lærerkredsene i Aalborg, Odense, København, Aar-
hus, Esbjerg og Randers) 

11. Punkter til Internat 9. maj Medlemsaktiviteter (Lars Krogh) 

12. Punkter til næste møde Mødet afsluttet efter pkt. 11 

13. Meddelser:  

14. Evt.  

15. Evaluering af mødet  
 

Referat: Svend Aage Janum 
 
 

 

 

 

 


