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Referat fra styrelsesmødet mandag den 26. marts 2012 
 kl.10.30 til 12.30  

 
Fraværende: Ingen 

Referat  

1. Godkendelse af dagsorden  Pkt. 4 a udsat. Dagsorden herefter godkendt. 

2. Godkendelse af referat Godkendt 

3. Opfølgning på igangværen-
de opgaver/beslutninger: 

 Undersøgelse vedr. Bh.kl. 
  

 
 

 
 
Lone orienterede om undersøgelsen. 

4. TR arbejdet 
a)Efteruddannelsesplaner - DLF 
 

 
Udsat 
Gitte orienterede om dagens TR-møde. 
 

5. Informationsarbejdet Ferieoplysninger på TR-assistancen opdateres. 
Link til kursuskatalog fra DLF. 

6. Arbejdsmiljø 
 Forsøgsansøgninger KL – 

DL 
KL og Lærernes Cen-

tralorganisation yder i 
samarbejde økonomisk 
støtte til skoler og 
kommuner der vil styr-
ke deres indsats for at 
modvirke arbejdsbetin-
get sygefravær og før-

tidspensionering blandt 
lærere og børnehave-
klasseledere. Målet er at 
fastholde lærere og 
børnehaveklasseledere i 
arbejde.  

Skoler og kommuner 
kan søge mellem 
50.000 og 100.000 kro-
ner som støtte til lokale 
projekter der i løbet af 
det kommende år af-
prøver nye metoder el-

ler tiltag. 
 

 Ansøgningsfristen er 20. 
april 2012. 
 
 

 
Lone orienterede om forsøget.  
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7. Regnskab og budget 
a)Forslag: Ophør af løntræk i 
Langeland og Ærø kommuner. 
I stedet PBS træk fra 1.7. 
2012. Udgift 2.800 kr. 
b)Parkeringsafgift! 

 
Forslaget vedtaget 
 
 
 
Parkeringsafgifter (bøder) pålagt i kredsens tjeneste 

kan fremover ikke refunderes. 
Tilbud fra Lån & Spar om bedre forrentning af inde-
stående ved indskud på min 500.000 kr. og bindings-
perioder på 1 eller 3 år. 
Vurderes senere som en del af en samlet investe-
ringsstrategi. 
Rådighedsbeløbet i AKUT-fonden nedsat som følge af 

færre antal TR på opgørelsestidspunktet. Da der er 
overførte midler, vurderes det ikke at få indflydelse 
på regnskabet i 2012.  

8. Kommunerne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KL – Nysyn på folkeskolen 

Svendborg: 
Forhandlinger om arbejdstid næsten afsluttet. 
Faktoren for børnehaveklasseledere der ikke vareta-

ger klasselærerfunktionen, er 2,09. 
Ved delt klasselærerfunktion også 2,09, men med til-
læg af en forholdsmæssig del af den aftalte klasselæ-
rerakkord. 
Ny TR-aftale for matrikelskoler. Fremover TR på alle 
matrikler. TR er på matrikelskolerne suppleanter for 
hinanden. Der afholdes valg for en 1-årig periode på 

matrikelskolerne. 
Tidsmæssig afregning for deltidsansatte på lejrskoler 
er forbedret. 
Langeland: Susanne orienterede om elementer fra 
udviklingsaftalen, og Lone orienterede om møde med 
tale- hørelærere fra PPR Langeland. 

Ærø: Aftaler om uansøgte forflyttelser og afsked ved 
arbejdsmangel forventes forhandlet færdig i denne 
uge. Lars orienterede om høring om ny ledelsesstruk-
tur. 
Fortsat drøftelse. 

9. Fagpolfo Intet til referat 

10. Punkter til næste møde Intet til referat 

11. Meddelelser:  
Fokusgruppe interview 
 
 
Internat 

 
Lone orienterede om kredsens kommende deltagelse i 
fokusgruppeinterview. (De centrale parters opfølgning 
på A 08) 
Afholdes 21. til 22. maj på Den grønne gren på Ærø. 

12. Evt. Intet til referat 

13. Evaluering af mødet Intet til referat 
 

Referat: Svend Aage Janum 
 

 

 

 


