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Referat fra ekstraordinært styrelsesmøde 
mandag den 24.08. 2015 

  
Lone har besøg af konsulent, Jørgen Brun fra DLF vedr. MED og TR-aftaler kl. 10.00. 

Styrelsesmødet suspenderes kl. 10.00, og mødet efter kl. 10.00 vil forme sig som drøf-

telser vedr. diverse politiske spørgsmål. Udfaldet af jeres drøftelse skal I give skriftligt 
til Johanna. Johanna og jeg vil drøfte dem på vores kontormøde, og de vil evt. indgå i 

fordeling af jeres kommende arbejdsopgaver. 

Fraværende: Ingen. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 8. juni 
2015 

Godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

 Indretning af kredskontoret. 
 Vedr. opgørelser af lærernes ar-

bejdstid. TR henvender sig til 

Svend Aage 
 Udpegning af Thomas som FTR 
 

 

 
 
Til efterretning 
Til efterretning 
 

 
Thomas Lejre udpeget som FTR i Svendborg. 
 

3.a. Hovedstyrelsesvalg. Vi skal se på 
kandidatforslag og suppleanter samt 

vilkår for støtte til kandidater. Emnet 
tages op på Fagpolfo-møde den 1. sep-
tember. Valget udskrives i oktober og 
afholdes ca. 1. dec. 
Charlotte, Næstformand i Odense, har 
indtil nu meddelt sit kandidatur, Mads, 
kredsformand i Vends Herred, har stil-

let sig til rådighed som suppleant, det 
samme har Anne Mette, formand i 
Odense Lærerforening. 

Drøftet. 

4. TR arbejdet.  
Dagsordenspunkter til kommende mini 
TR-møder:  

o Vores spørgeskemaundersøgelse 
 

o Vilkår for arbejdets udførelse (vi 
har bedt TR om at indsende op-
lysningerne). Der skal samles 
op på, arbejdsmiljø, inklusion, 
og ledelse. Tilbagemelding til de 

ansvarlige for emnerne.  
 

 Valg af FTR på Langeland, indtil 
valget er fortaget skal vi have 
udpeget et styrelsesmedlem til 
at varetage opgaven. 

 Valg af TR på Ny Heldagsskole i 

 
 
 

Drøftet. 
 
Drøftet. 
 
 
 
 

 
 
Lars Krogh blev udpeget. 
 
 
 

Drøftet. 
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Svendborg. Indtil valget er fore-
taget skal vi have udpeget et 
styrelsesmedlem fra Svendborg 
til at varetage opgaven. (Skolen 
har været uden TR i et år) 

 Styrelsesmødet blev suspenderet efter dette 

punkt. 

5. Informationsarbejdet.   

6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

 
 

7. Regnskab og budget 

 

 

 

8. Kommunerne.  
 

 
 

9. Fagpolfo. 
9a. Pæd.polfo   

 
 

10. Medlems aktiviteter.   

11. DLF centralt.  

 

 

 

12. Punkter til næste møde  

13. Meddelelser  

14. Evt.  

15. Evaluering af mødet  

 

Referat: Svend Aage Janum. 
 
 
 
Drøftelser efter kl. 10.00: 

 Drøftelse af forslag til indhold i Åbent medlemskursus.  
 

 Drøftelse af forslag til indhold på TR-kurset.  
 

 Kommunikation: Hvert kredsstyrelsesmedlem aftaler i samarbejde med de øvrige 

hvornår de kommer med et indlæg, evt. hvilket emneområde til hjemmesiden jf. 

vores kommunikationspolitik. ”At styrelsesmedlemmerne hver fjortende dag på 

skift tager vedkommende fagpolitiske emner op i ”Nyt” for at sætte gang i debat-

ten. ”Nyt” kan lægges også på Facebook.” 

 Fordeling af besøg på skolerne, helst ikke mandage, men på en anden kontordag. 

Se den opdaterede kalender fra Johanna.  

 Beskriv alle procedurer vedr. det praktiske til generalforsamlingen. 

 Besvarelserne vedr. inklusion i spørgeskemaundersøgelsen, kan bruges i pressen, 

Hvordan? 

 Vores spørgeskemaundersøgelse kan bruges i MED-arbejdet på kommunalt plan. 

Forslag til hvilke emner vi vil bringe op og målet med dette. 

Udfaldet af jeres drøftelse skal I give skriftligt til Johanna. Johanna og jeg vil 
drøfte dem på vores kontormøde, og de vil evt. indgår i fordeling af jeres kom-
mende arbejdsopgaver. 
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Eftermiddag: 
 

 Lars: Planlægning af Fagpolfo-mødet den 1. september på Gl. Avernæs. (Lokalet 

er bestilt, Lone forbereder punktet vedr. hovedstyrelsesvalget.)  
 Pia: afholder møder for AMR og sløjdlærere på Rantzausmindeskole fra kl. 12.00. 
 Fie: Mini TR-møde med Sydfyns Frie Fagskole. 
 Steen og Thomas: mini TR-møde med Tved og Thurø. 
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