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Referat fra styrelsesmødet mandag den 21. nov. 2011 
 kl.10.30 til 12.30 

 
Fraværende: Susanne Clausen (kursus) 

Referat  

1. Godkendelse af dagsorden.  Punktet ”Arbejdsmiljø” fra pkt. 6 Workshop TR-kurset 
udsættes til næste møde. Dagsorden herefter godkendt. 

2. Godkendelse af referat. Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger: 

 Temadag den 28/11 
 Nyt STM den 28/11 

kl.8.30 -12.00 
 

 
 
Jacob gennemgik programmet 
Der afholdes styrelsesmøde 28. november 2011 kl. 08.30 
– 12.00 

4. Hovedstyrelsesvalg. Valgma-
terialer. 

En del kandidater har sendt deres valgmateriale til kred-
sen. Valgmaterialet kan ses på hjemmesiden. 
Kredsstyrelsen anbefaler at stemme på Niels Munkolm 
Rasmussen, Odense, og anbefaler i øvrigt at medlem-
merne bruger deres stemmeret. 
Kredsens anbefaling udsendes med tirsdagsnyt. 
Der vil være en præmie til den skole/arbejdsplads i kred-
sens område med den højeste stemmeprocent. 

5. Energiforanstaltning i kælde-
ren. Energitjek i udvalgte kon-
torer.  Særlig Fond. 

Kredsen indhenter konsultativ bistand for at få vurderet 
mulighederne. 

6. TR arbejdet 
 Godkendelse af forret-

ningsordner fra skoler-
ne: Rise, Humble, Thurø 
og Tåsinge. 

 Emner fra indkommende 
referater fra faglige 
klubmøder(se referater-
ne i jouranalplan2007) 

 Workshop TR-kurset: 
arbejdsmiljø, inklusion, ar-
bejdstid 
 

 
Udsat til næste møde. Forretningsordner samt referater 
fra møder i faglige klubber findes i mappe med journalnr. 
046 i reolen. 
 
Udsat til næste møder. Gitte laver oplæg til opmærk-
somhedspunkter til kredsstyrelsen. 
 
 
Arbejdsmiljø: Udsat til næste møde 
Inklusion: 
Temamøde om inklusion for Svendborg planlægges på 
næste styrelsesmøde. 
På næste møde drøftes form og indhold i en skrivelse til 
alle 3 kommuner om problemfelter i forbindelse med in-
klusion. 
Arbejdstid: 
Faktoren er under pres. Der afholdes møde med TR 
jan./feb. 2012 med henblik på at identificere specifikke 
problemfelter. 
 
 
Lone 

7. Informationsarbejdet 
 
Hvad sker der på skolerne? 
Drøftelse af hvilke områder der 

Udsendelser til TR (fra sidste møde) drøftes på næste 
møde. 
Mulighederne for på hjemmesiden at orientere om, hvad 
der sker på skolerne blev drøftet. Målgruppe for og ind-
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skal omtale på hjemmesiden. hold af en sådan orientering drøftes på næste møde. 
Link til ”Nyt på hjemmesiden” er udsendt med tirs-
dagsnyt. 
TR’s formidlingsopgaver blev i denne forbindelse drøftet. 
 

8. Arbejdsmiljø Intet til referat 

9. Regnskab og budget 
 

Indtægterne fra AKUT-fonden vil overholde det budgette-
rede resultat 
 

10. Kommunerne Svendborg: 
Der forsøges afholdt et møde med BUPL om helhedssko-
len med henblik på at indbyde Børne- og ungeudvalget 
til et møde om helhedsskolen. 
Alternativt indbyder kredsen Børne- og ungeudvalget til 
møde om helhedsskolen. 
Langeland: Intet til referat 
Ærø: Medlemsmøde nov./dec. 2011 
 

11. Fagpolfo Intet til referat. 

12. Punkter til næste møde Intet til referat 

13. Meddelelser: 
TR-kursus Gl. Avernæs 1-3/10 
2012. 
Nyt TR-møde den 5. dec. STM 
ændret tidspunkt:10.30 til 
12.30. 
 

 

14. Evt. Mødet afsluttet efter pkt. 13. 

15. Evaluering af mødet  

Referat: Svend Aage Janum 


