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Referat fra styrelsesmødet mandag den 01. 12. 2014 
  

Fraværende: Ingen. 
 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat. Referater fra 6. oktober og 3. november blev godkendt. 

3. Opfølgning på igangværen-
de opgaver/beslutninger: 

 Orientering fra kur-
ser/konferencer som 
styrelsen har deltaget i 
 
 
 

 Medlemsmøde for Ny 
heldagsskole i Svend-
borg 

 Opmærksomheden hen-
ledes på vores beslut-
ning vedr. opgavefor-
deling vedr. skrivning 
af beretning til gene-
ralforsamling. 

 Spørgeskema undersø-
gelse af TR vilkår. Jo-
hanna og Lone udar-
bejder skema. 

 
 
Steen Pilgaard Toft og Anne-Sophie Askjær refererede 
fra konferencen i Sophia: 

”Heldannelsens folkeskole – om en bæredygtig balance 
mellem kundskaber og dannelse ”, der blev afholdt tirs-
dag den 25. november 2014, kl. 10-16, på Vartov, Far-
vergade 27, København.  

 
Der afholdes medlemsmøde 15.12. 2014 kl 16.00  
Der henvises til fordeling af arbejds- og ansvarsområder 
som besluttet i referat fra kredsinternatet 5. maj 2014. 
 
 
 
Til efterretning. 

4. TR arbejdet.  
 Evaluering af TR/AMR 

mødet den 17. nov.  
 Eval. Fællesmødet i 

Svendborg mellem til-
lidsvalgte, ledelser og 
os. 

 Kursusforum Fyn. Orien-
tering om tilmeldt til 
kurser, også centralt. 

 TR, TR-supp. valg i før-
ste kvartal 2015 

 
Drøftet. 
 
Positive tilbagemeldinger fra fællesmødet. 
 
 
Pia Ewe Jensen orienterede. 
 
 
Valg af TR på Nordskolen, Langeland fremrykkes til 
11.12.2014 

5. Informationsarbejdet 
 

 Hjemmesiden 
 Facebook 
 Johanna og Lone laver 

udkast til informati-
onspolitik. Vi tager ud-
gangspunkt i drøftel-
serne og de ideer der 
er kommet frem under 
møderne med Nete Ja-
num. 

 
 
Der er ingen bemærkninger modtaget til udsendte for-
slag om hovedmenuer til den nye hjemmeside. 
Der blev orienteret om arbejdet med facebook. 
Der blev orienteret om arbejdet. 
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6. Arbejdsmiljø 
 Orientering om AMR-

arbejdet i forhold til 
Sektor MED-udvalget i 
Svendborg. 

 Arbejdsmiljøforum Fyn 

 
Ikke alle skoler ønsker at gøre brug af foreningens værk-
tøj til revision af APV. Det blev drøftet om kredsen skal 
gennemføre en undersøgelse blandt medlemmerne. Fort-
sat drøftelse på kommende styrelsesmøde. 
Problematikken i forbindelse med registrering og evt. 
anmeldelse af voldsepisoder blev drøftet. 
Pia Ewe Jensen og Lone Clemmensen orienterede fra 
møde afholdt 3. november med deltagelse af Per Sand 
fra Hovedstyrelsen og Jørgen Bruun fra Sekretariatet. 

7. Regnskab og budget 
 Budgetrapport 
 Kopimaskine: Der er 

indhentet tilbud vedr. 
kopimaskiner. Situati-
onen er den at vi skal 
betale 15.000 under 
alle omstændigheder 
for den nuværende 
maskine. Når de er be-
talt er maskinen vores. 
Vi kan vælge om vi vil 
have en serviceaftale 
eller tilkøbe hvis der 
bliver problemer un-
dervejs. Alternativet er 
at vi betaler de 15.000 
skrotter nuværende 
maskine og køber en 
ny, men det er vist ik-
ke at forvalte med-
lemmernes penge for-
nuftigt! 

 Vinduer. Vi har modta-
get et tilbud. Forslag 
at vi indhenter yderlige 
tilbud. Fristen fra det 
nuværende tilbud ud-
løber, men mon ikke 
de stadig gerne vil væ-
re med. 

 Nyt regnskabs system. 
Johanna og Loc er på 
udkig efter et nyt 
regnskabssystem der 
passer til vores for-
enings størrelse og til 
at kunne sammenkøre, 
løn- og bank samt 
håndtere scannede bi-
lag. Vi vil gerne overgå 
til det i forbindelse 
med et nyt regnskabs-

 
Intet til referat. 
Kopimaskinen overtages ved leasingkontraktens udløb. 
Der tegnes ingen serviceaftale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der indhentes yderligere tilbud. (Steen Pilgaard Toft er 
ansvarlig). 
 
 
 
 
 
Vedtaget. 
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år.  

8. Kommunerne 
 Orientering om drøftel-

ser på Langeland, her-
under afklaring af 
uenigheder 

 Orientering om drøftel-
ser og møder i Svend-
borg 
 
 

 Ærø 

 
Der blev orienteret om igangværende drøftelser vedr. 
uenigheder om arbejde efter kl 17 og omfanget af det 
udvidede undervisningsbegreb på Ørstedsskolen. 
Der er indgået lønaftale om honorering for skiftende ar-
bejdssteder. Der aflønnes med 3.000 kr. årligt i grund-
beløb. 
Der planlægges nyt møde for skoleledere, TR og AMR i 
foråret 2015. 
Svendborg Kommune oplyser at det er meget svært at 
skaffe uddannede vikarer til timelønnet beskæftigelse. 
Kredsen indgår i en drøftelse med kommune og Jobcen-
ter for at afdække problematikken. 
 
Lars Krogh orienterede om arbejdet med personalepoli-
tikken i kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Fagpolfo 
Pæd.polfo   

Intet til referat. 
Intet til referat. 

10. Medlems aktiviteter  

11. DLF centralt. 
 De 5 indsats områder. 

Papir udsendt fra for-
eningen. 

 
Drøftet. 

12. Punkter til næste møde Intet til referat. 

13. Meddelelser Styrelsesmøder 1. halvår 2015: 
5. januar, 26. januar, 2. marts, 13. april (Internat), 4. 
maj, 1. juni. 
Generalforsamling: 
9. marts.  
TR-møder: 
26. januar, 23. marts, 27. april, 18. maj, 15. juni. 
Møde for TR og AMR: 
23. februar. 
Møde for børnehaveklasseledere: 
7. maj. 

14. Evt. Intet til referat. 

15. Evaluering af mødet Godt møde. Alle punkter på dagens dagsorden blev be-
handlet med god tid til drøftelser undervejs. 

 

 Referat: Svend Aage Janum. 


