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Dagsorden til Kredsstyrelsesmøde 

mandag 26. april 2010 kl. 08:15 – 11:00 

 

Referat: 
 

Fraværende:  

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Fordeling af praktiske opgaver på kontoret, 

så som flasker, pap papirtømning mm. 

Drøftelse og beslutning v. Lone 

Jacob tager sig af flasker, pap og papir når 

ingen andre gør. Lone køber ny selvslukken-

de kaffemaskine inden sommerferien. 

3. Nyt tæppe på første sal samt køkken, kopi-

rum, gangen ved trappen samt toilettet sam-

me sted. Renovering af toilettet ved udgan-

gen til gården (kloakrør skal repareres). 

 

Drøftelse og beslutning v. Lone og Steen 

Tilbud afventes. Kredsen kan evt. låne Særlig 

Fond pengene. 

Lars undersøger muligheder for at lydisolere 

1. sal. 

Lone kontakter murer for reparation af sål-

bænke. 

4. Sygedagpenge, førtidspension, mm. Hvor-

dan står det til? Hvordan forholder vi os til at 

vi har flere af vores medlemmer der ender på 

kontanthjælp? 

Drøftelse og beslutning v. Svend Aage og 

Lone 

Svend Aage havde indtryk af at det blev svæ-

rere og sværere at få flexjob og førtidspensi-

on. Folk mistede sygedagpenge selv om de 

var syge. Lone kontakter kommunen for at få 

statistiske oplysninger. 

5. Orientering fra kredsformandsmødet den 

22. april 

 

Orientering v. Lone 

Emnerne var kommunernes økonomi, kon-

vergensprogrammet, massefyringer, OK 11. 

6. Orientering fra Fagpolfo Orientering v. Lars 

Overvejelser om forlængelse af overenskom-

sten, arbejdstidsaftalen var under pres, over-

vejelser om at lave konference i forbindelse 

med 360-graders eftersynet, problematikken 

vedr. pædagoguddannede som ledere i ind-

skolingsafdelingen, intet kursusudbud til TR 

fra de fynske kredse i år. 

7. Orientering fra møder i de forskellige 

kommunale MED-udvalg 

Orientering og drøftelse v. Lars, Steen og Su-

sanne 

Ærø: Brug af senior- og kompetencemidler 

(trepartsmidlerne): motions og massagetilbud 
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til 58+ og kurser. 

Langeland: besparelser, mulighed for flere 

fyringer til næste år pga. faldende børnetal. 

Kommunen ønsker at bruge en bestemt triv-

selsundersøgelse (Langeland-Meter). 

Svendborg: Besparelser i forb. med åbningen 

af budget 2010 har været til høring. Har i S-

MED henledt opmærksomheden på at det 

kan være svært at genetablere tilbud der luk-

kes helt ned – en ændring af udligningsord-

ningen vil kunne forbedre kommunens øko-

nomi i 2012. Endvidere vil en del af bespa-

relserne udvande de faglige miljøer. 

8. Orientering og drøftelse vedr. de igangvæ-

rende kommunale forhandlinger og møder 

Orientering og drøftelser v. Lars, Susanne og 

Lone 

 

9. Spørgsmål 
 

4 fl. vin til kajakklubben for lån af stole og 

borde til Torbens reception. 

 

10. Fremrykning af frist for betaling af 
kontingent 

Da det nye medlemssystem ikke kan håndtere 

de hidtidige betalingsfrister, rykkes betalings-

fristen til samme måned som opkrævningen 

udsendes i. Medlemmerne orienteres i god 

tid. Det berører ikke medlemmer der opkræ-

ves over lønsedlen. 

Svendborg Kommune ønsker ikke at fortsæt-

te med at opkræve kontingent via lønsedlen 

efter næste årsskifte. 

11. Eventuelt Gitte nævnte en problematik vedr. de natio-

nale test. Når eleverne har udført de nationale 

test, kan læreren udskrive en beskrivelse af 

resultatet til forældrene (eller overføre det 

elektronisk).  

 

Kredsstyrelsen mener ikke det kan være ri-

meligt at lærerne evt. skal bruge tid på at 

’oversætte’ denne besked (på skrift). Hvis 

den ikke er egnet til at blive forstået af alle 

forældre, må det være en mangel ved de nati-

onale test. Skal læreren råde bod på dette, 

kan det gøres mundtligt ved forældresamta-

lerne. 

 

                                                                                                                              Ref. Steen 


