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Referat fra styrelsesmødet mandag den 05. 01. 2015 
  

Fraværende: Ingen. 

Referat;  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 

01.12.2014. 

Godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger: 

 

Intet til referat.   
 

 

4. TR arbejdet.  

4a. TR/AMR mødet den 26. jan. 

15. Overordnet emne: Arbejds-
miljø i MED. 

 

 

 
 

 

 

 
4b. TR/AMR mødet den 23. feb. 

4c.Undersøgelse af TR/AMR`s 

vilkår 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Godkendt. Kredsstyrelsen koordine-

rer i forhold til MED-aftaler i de en-
kelte kommuner 19. januar 09.30 – 

11. 

Lone C. videreformidler de 3 MED-

aftaler til kredsstyrelsen. 
OBS.: Det fælles møde afsluttes 

15.30, hvor der afholdes valg af Fæl-

les AMR i Svendborg til Hoved- og 

sektor MED. 
Foreløbigt tema: APV, sygefravær. 

Der udarbejdes en spørgeskemaun-

dersøgelse, som udfyldes på mødet 

26. januar. Hvis den endelige spør-

geskemaundersøgelse falder i 2 dele, 
udfyldes 2. del på mødet 23. februar. 

Flg. Emner kan indgå i undersøgel-

sen: 

Aftalte møder med ledelse/kolleger i 
og uden for tilstedeværelsestiden. 

Akutte møder, spontane samtaler. 

Forberedelsestiden. Beskyttelse af 

forberedelsestiden. 
Adgang til telefon. 

Er der en mærkbar reduktion i øvrige 

opgaver. 

Opgørelse af TR/AMR-tid. 
Forberedelse, tid til at sætte sig ind i 

nyt stof. 

Har AMR mulighed for at deltage i 

kredsens arrangementer. 

Formøder til MED. 
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4d Evaluering af TR-kurset og 

julefrokost. Skal vi næste år af-

holde julefrokost sammen med 
TR-kurset? 

 

Faglig klub. 
Sammenligning af uv-tid i 13/14 og 

14/15. 

Løn. 

Orientering fra ledelsen. Informati-
onspligten. 

Retningslinjer i MED. 

Fremadrettede forbedringer. For-

ventninger til kredsen. 
Hvad er det mest belastende? 

Samarbejde TR/AMR? 

Mulighed for møder på matrikelsko-

ler. 

Behov for kurser, efteruddannelse. 
Hvordan opleves ”forhandlingsklima-

et”? 

Samarbejde med suppleanten. 

Lone C og Pia udarbejder spørge-
skema. 

Evalueres sammen med TR. 

Kredsstyrelsen besluttede at der i 

2015 afholdes en kursusdag for TR i 
1. halvår, og et TR-kursus med 1 

overnatning i 2. halvår. 

Under dette punkt blev det videre 

besluttet at kredsstyrelsen anbefaler 

at TR-suppleanten vælges som AMR. 
 

5. Informationsarbejdet Intet til referat. 

6. Arbejdsmiljø 

6a Arbejdsmiljøforum Fyn 

 

6b Medlemsundersøgelse vedr. 

trivsel og psykisk arbejdsmiljø. 

 

 

 

 

 

 

6c. Arbejdet med kredsens ar-

bejdsmiljøpolitik 

Intet til referat. 

Intet til referat. 

 
Kredsstyrelsen besluttede at gen-

nemføre en undersøgelse vedr. triv-

sel og det psykiske arbejdsmiljø 

blandt medlemmerne. 
Lone C. og Pia arbejder videre med 

undersøgelsen. 

 

 
 

 

 

Pia orienterede om arbejdet. Forsla-
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get forelægges kredsstyrelsen når 
det er udarbejdet. 

Under dette punkt blev det besluttet 

at kredsen vil forsøge at afholde mø-

de på Ærø om erfaringerne med Lov 
409 m.m. for politikere, forvaltning 

og ansatte i 1. kvartal 2015.  

Tilsvarende evalueringer gennemfø-

res på Langeland og i Svendborg. 

7. Ok 15 og de 5 indsatområder 
fra DLF 

Situationen i forbindelse med for-
handlingerne omkring OK 15 blev 

drøftet. 

I forbindelse med foreningens 5 ind-

satsområder er det kredsstyrelsens 
vurdering at implementeringen lokalt 

er godt i gang. 

8. Regnskab og budget 

 

8a. Fald i medlemstal: Fra 2011 
til 2013 har vi haft en nedgang 

på 71 medlemmer. I kr. og øre 

ca. 247.000 mistede indtægter. 

Fald i medlemstal. 1/8/12 til 
1/8/13 har vi mistet 41 med-

lemmer. Det svare til en mindre 

indtægt på ca. 82.000 kr./ år 

Fald i medlemstal i 2014 ser ud 
til at blive på ca. 30 medlemmer. 

(et løst overslag) 

8c. Leasing aftale kopimaskinen. 

Vi har fået et nyt tilbud vedr. 

servise aftale.  
Fra: Ole Mouritsen Dyrhøj 

[omd@digitalgroup.dk] 

Sendt: 17. december 2014 13:38 

 

Emne: Tal på en service aftale på jeres maski-

ne 

 

Hermed minimums økonomien pr. år for en 

serviceaftale på nuværende maskine. 

3.600,00 + moms pr. år. 

 

7.500 S/H kopier med om året samt 4.000 far-

ve. 

Kontingentindtægterne forventes at 

overstige det budgetterede. 

 
Der blev orienteret om udviklingen i 

antal medlemmer. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Lone C får præciseret tilbuddet og 

laver en sammenligning med de 

estimerede udgifter, såfremt kredsen 
selv varetager opgaven. 
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Flere S/H          8,103 øre 

 

Flere farve       52,093 øre. 

 

 

Vi laver den på et år af gangen.. 

 
  

9. Generalforsamling. 

Sted, tidspunkt, beretning, evt. 

vedtægts ændringer, udtalelser, 
underholdning mm. 

 

Forsøges afholdt på Erhvervsskolen i 

Svendborg. 
Generalforsamlingen er planlagt til 9. 

marts. Siden 1997 hvor kredsfor-

manden på generalforsamlingen i 

den tidligere Sydfyns Lærerkreds til-

kendegav, at generalforsamlingen 
fremover ville blive holdt 2. mandag i 

marts er generalforsamlinger så vidt 

muligt afholdt 2. mandag i marts. 

På den første generalforsamling i 
Øhavets Lærerkreds blev besluttet, 

at: 

”Generalforsamlingen afholdes på en 

sådan måde at starttidspunktet 
overholdes og tilpasses færgeafgang 

fra Ærø. Ligeledes skal sluttidspunkt 

forsøges tilpasses færgeafgang mod 

Ærø.” 
Generalforsamlingen afholdes derfor 

19.15. 

10. Kommunerne.  

Overordnet for drøftelserne: 

Strategier for arbejde med Lov 
409 og folkeskoleforliget i forhold 

til det kommende skoleår 

2015/2016 

 

 

Udsat 

 
 

 

 

11. Fagpolfo 
11a. Pæd.polfo   

Udsat  

12. Medlems aktiviteter.  

Afholdes af arrangement for for-

ældre og politikerer. Oplægshol-
derne; fra vores Åbent med-

 

 

Udsat 
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lemskursus. 

13. DLF centralt.  

 

Udsat 

 

14. Punkter til næste møde Udsat 

15. Meddelelser Udsat 

16. Evt. Udsat 

17. Evaluering af mødet  
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