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Referat fra styrelsesmødet mandag den 26.01.15 
  

Fraværende: Lone Pedersen og Anne Sophie Askjær. Begge på grund af andet arbejde. 

  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 5. januar 
2015 

Godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 
Generalforsamling 
 

 
 
Generalforsamling afholdes 9. marts kl 
19.15 på Svendborg Erhvervsskole. 

Niels Munkholm fra Hovedstyrelsen er diri-
gent. 
Indlæg til beretningen afleveres senest 
16. februar - gemmes i mappen [001.15] 
Generalforsamling 2015 i Journalplanen  
(O:086/journalplan 2014 – kreds 
86/organisationsforhold/generelt/ 

generalforsamlinger/generalforsamling 
2015) 
Steen Pilgaard Toft redigerer beretningen. 
Muligheden for at afholde generalforsam-
ling på fysisk adskilte lokaliteter samtidig 
via elektronisk opkobling undersøges. 
Der afholdes styrelsesmøde 23. februar 

09.15 hvor de endelige beslutninger vedr. 
forslag til generalforsamlingen træffes. 
 
Renovering af vinduesparti og kældervin-
duer udsættes, og der indhentes yderlige-
re tilbud. (Steen Pilgaard Toft). 

 

4. TR-arbejdet.  Emner til kommende TR-møde(r):  
Ytringsfrihed (Lars Krogh) 
MED-aftaler 
Teamsamarbejde. 
 
Den af foreningen udsendte ”Spørgeguide 

til lyttemøder med TR og AMR” blev drøf-
tet. I respekt for de mange arbejdsopgave, 
TR og AMR har, var der enighed om ikke 
at belaste dem med yderligere mødeaktivi-
tet, men forsøge at passe aktiviteten ind i 
øvrige aktiviteter. 

5. Informationsarbejdet Steen Pilgaard Toft deltager tirsdag 27. 
januar i møde vedr. den nye hjemmeside. 
Beretningen blev drøftet, og der var enig-
hed om at den gerne må fremstå i mere 
komprimeret form. 
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6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

 
Pia Ewe Jensen refererede fra møde af-
holdt i Arbejdsmiljøforum Fyn 21. januar 
med flg. emner: 
Arbejdet med APV´er, 
Fast tilstedeværelse i et arbejdsmiljøper-

spektiv. 
Grader af fleksibilitet. 
 
Forslag til arbejdsmiljøpolitik for kredsen 
forelægges kredsstyrelsen på næste 
kredsstyrelsesmøde. 
Tilbud om coaching og gruppecoaching er 

sendt ud til skolerne. Tilbuddet er ikke 
længere finansieret, så udgiften skal af-
holdes af den enkelte skole hvis man øn-
sker at gøre brug af tilbuddet.  

7. Regnskab og budget 
 

 

Kontingentindtægter lidt større end bud-
getteret. Udgifterne til møder, kurser, 

medlemsaktiviteter og kongres er mindre 
end budgetteret. 
Regnskabet er p.t. ikke afsluttet, så det 
endelige resultat kendes endnu ikke. 
 

8. Kommunerne.  
 

Drøftet. 
 

9. Fagpolfo 
 
 
9a. Pæd.polfo   

Lars Krogh refererede fra møde i Fagpolfo, 
med drøftelser om foreningens princippro-
gram, 2-årige kongresperioder og længere 
valgperioder for de valgte i foreningen. 
Intet til referat. 

10. Medlems aktiviteter.  Ikke behandlet. 

 

11. DLF centralt.  
 

Ikke behandlet. 
 

12. Punkter til næste møde Ikke behandlet. 

13. Meddelelser Lone Clemmensen har besvaret forenin-
gens undersøgelse vedr. evt. lærermangel 
i kommunerne.  

 
 

14. Evt. Ikke behandlet. 

15. Evaluering af mødet Ikke behandlet. 
 

Referat: Svend Aage Janum. 
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