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Referat fra styrelsesmødet mandag den 10/09 2012 
 kl.10.20 til 16.00  

 
 

Fraværende: Lone deltog til og med pkt. 13 

 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 3. sep-
tember 2012 

Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende opga-

ver/beslutninger: 

Lone orienterede om samarbejdet med 

kommunerne, forsøg med fælles uddan-
nelse TR og skoleleder. 
Ved ansøgningsfristens udløb 31.08. var 
der ikke indkommet ansøgninger til med-
lemsarrangementer. Ansøgningsfristen for-
længes til fredag i uge 43. 

Lone orienterede om arrangement for 
medlemmer, skolebestyrelser og politikere 
i Svendborg kommune 25. oktober om læ-
rerprofessionens betydning. Programmet 
indeholder indtil videre oplæg ved Niels 
Munkholm, hovedstyrelsen. 

4. TR-arbejdet 

 
 
Kursusforum Fyn 
 

Kun få deltagere til TR-mødet om kompe-

tenceafklaring. 
TR-mødet 29. oktober planlægges på sty-
relsesmøder 22. oktober 
 
Gitte deltager i DLF’s møde for kredsenes 
kursusansvarlige 5. november. 

5. Informationsarbejdet Endeligt program for TR-kurset er lagt på 

hjemmesiden. 

6. Arbejdsmiljø 
 
 
 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

Susanne arbejder med krav til personlige 
arbejdspladser på arbejdsstedet. Når ar-
bejdet er afsluttet, forelægges det kreds-
styrelsen. 
Intet til referat 

7. Regnskab og budget 
 

Sidste regnskabsrapport stemmer samlet 
fint overens med budgettet. 
 

8. Kommunerne Behandles under pkt. 12 

9. Fagpolfo 
Pæd.polfo   

Intet til referat 
Intet til referat 

10. Medlemsaktiviteter Der udarbejdes et inspirationskatalog med 
emner for medlemsaktiviteter 

11. DLF centralt De ansvarlige for arbejdsområderne holder 
sig orienteret om udsendelser m.m. fra 
DLF. Kredsstyrelsen orienteres og emner 
til beslutning sættes på styrelsens dagsor-



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 

den. 
Pædagogiske område: Steen 
Arbejdsmiljø: Susanne 
Kursusområdet: Gitte 
Det organisatoriske område: Lone 
Lars Krogh er ansvarlig for orientering om 

relevante emner fra Hovedstyrelsens 
dagsorden. 

FROKOST   

12. Kongres/ kommunerne Dagsorden til kongressen blev drøftet. 
Svendborg: Der blev orienteret om igang-
værende forhandlinger om lokalløn. 

Langeland: Der blev orienteret om budget-
situationen, og udfordringerne i forhold til 
arbejdstidsaftalen blev drøftet. 
Ærø: Der blev orienteret om møder med 
henholdsvis politikere og forvaltning 4. 
september. På møderne blev der orienteret 
om kommunens økonomiske situation og 

kommunens forslag til emner der kunne 
indgå i forhandlingerne om det kommende 
skoleårs arbejdstidsaftale. Næste forhand-
lingsdato aftales primo oktober. 

13. Evaluering af medlemsmøderne på 
Ærø og Langeland samt kurset på GL. 
Avernæs den 27/28. aug. 

Medlemsmødet på Ærø: vellykket arran-
gement 
Mødet afholdt af Langeland kommune: 

Deltagerne orienterede om mødet 
Kursus for de fynske kredse 27. og 28. 
august: Godt kursus med fint program 

14. Tid til konkret opgave løsning Intet til referat 

15. Punkter til næste møde Intet til referat 

16. Meddelelser Intet til referat 

17. Evt. Intet til referat 

18. Evaluering af mødet Intet til referat 
 

 

Referat: Svend Aage Janum 
 

 

 

 

 

 

 


