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Referat: 
 

Fraværende: Ingen 

 

1.Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.Velkomst og indledning Lone bød velkommen og indledte mødet 

3.Konstituering: 
 Informationsmedarbejder 

 Kasserer 

 Næstformand.  

Frikøbstimer til disse opgaver.  Se bilag 1. 

 

Steen Pilgaard Toft 

Steen Pilgaard Toft 

Lars Krogh 

Informationsmedarbejder 400 timer 

Kasserer 100 timer 

Næstformand indgår i Lars Kroghs samlede 

frikøb 

  

4.Kommunernes frikøb. 
Antal af frikøbstimer til FTR fra Langeland, 

Svendborg og Ærø kommuner.                                                       

Fordeling af disse frikøbstimer i Svendborg 

kommune fordeles mellem Jacob, Gitte og 

Steen. Beslutning vedr. fordelingen af timer-

ne blandt ”Svendborg folkene” kan evt. afgø-

res senere, efter fordeling af arbejdsopgaver 

generelt. Se bilag 2. vedr. fordeling af timer i 

MED Hovedudvalget og Sektor MED i 

Svendborg.           

 

FTR-timerne fra henholdsvis Langeland  og 

Ærø lægges oven i frikøbet fra kredsen. 

FTR-timerne fra Svendborg Kommune ind-

går i det samlede frikøb for kredsstyrelses-

medlemmer fra Svendborg Kommune idet 

disse modregnes i frikøbsafregningen med 

kommunen. 

5.Kredsens frikøbstimer.  Bilag 3. (efter-

sendes) Overvej inden mødet, hvilke under-

visningsopgaver og øvrige opgaver i ønsker 

tid til på jeres skoler i næste skoleår. Hensy-

net hertil skal gerne passe sammen med den 

tid I ønsker til kredsarbejde + evt. FTR tid. 

Selve fordelingen af kredsstyrelsen arbejds-

opgaver ske på internatet senere i foråret. 

Lone Clemmensen frikøbes fuldt ud. Ud-

gangspunktet for det øvrige frikøb er det hid-

tidige frikøb. Endelig fordeling hurtigst mu-

ligt. For de nye medlemmer af styrelsen fast-

sættes frikøbet så det kommer til at passe 

med arbejdsfordelingen på skolerne. Tallet 

kan justeres ned. 

Der afsættes desuden en pulje til evt. nød-

vendigt frikøb fra planlagt arbejde på skolen. 
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Af hensyn til frikøbsansøgninger skal kreds-

kontoret så hurtigt som muligt have oplys-

ninger om det præcise frikøbstimetal. 

6.Internatkursus for kredsstyrelsen i foråret 

2010. Medbring venligst jeres kalender.              
Arbejdet i det kommende år planlægges og 

fordeles på internatet. I vil inden internatet 

modtaget et forslag til arbejdet med fordeling 

af 

10. og 11. juni. Lone bestiller. 

7.Forslag til datoer for styrelsesmøder i 
foråret: 26.04,(formiddag) 

10.05,(formiddag) 17.05(formiddag) 

31.05,(eftermiddag) 07.06(eftermiddag) og 

21.06(eftermiddag) 

26.04.2010  kl. 08.15 

17.05.2010  kl. 08.15 

31.05.2010  kl. 12.30 

07.06.2010  kl. 12.30 

8.Planlægning af TR møder i foråret: 
 Hvem tager hvilke møder?  

26.04:  

05.05 (onsdag) kommer Aksel Kramer og 

snakker om underretningspligt. Susanne C 

står for arrangementet. 

17.05: (Jacob Munk kommer),  

14.06: TR kompetenceafklaring og evt. 

Sommerfrokost 

 

 

Lokale TR-møder.  

Susanne C og Steen 

 

Lone 

Lone 

9. Skal vi fortsætte med ”Tirsdagsnyt” 
 indtil sommerferien? Hvis, hvem tager sig af 

det? 

Steen varetager opgaven indtil sommerferien 

10. Ok11.  
Vi skal have drøftelse og beslutning vedr. af-

holdelse af OK 11 møder på skolerne. 

Udsættes 

11.Reception 
for Torben den 23. april. Vi skal drøfte den 

praktiske afvikling og gaveforslag 

Intet til referat 

12.Opfølgning på Arbejdstidsaftaler samt 
lønaftaler 

Lone orienterede. Der afholdes møder om 

fortolkning af dele af arbejdstidsaftalen i 

Svendborg og på Langeland inden næste sty-

relsesmøde. 

Lønforhandlinger vedr. Ny Løn pr. 

01.04.2010 er næsten afsluttede i alle kom-

muner. 

13. Punkter til næste styrelsesmøde Intet til referat 

14. Spørgsmål 
Forventninger til arbejdsindsats for nyvalgte 

kredsstyrelsesmedlemmer indtil sommerferi-

en 

 

Nyvalgte kredsstyrelsesmedlemmer frikøbes i 

det omfang det er nødvendigt, til at kunne 

deltage i den nødvendige mødeaktivitet indtil 

sommerferien 
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                                                                          Referat: Svend Aage/ red. Steen 


