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Referat fra styrelsesmøde mandag den 02.11. 2015 
  

Fraværende: Ingen. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat. Efter sendes Udsat. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

 Valget på Langeland 
 
 

 

 Valg på Ny Heldagsskolen Svend-
borg 
 
 
 

 
 

 Åbent medlemskursus 
 

 Møde med revisor(pris på ydelse) 
Drøftelse og beslutning 
 

 
 Udvikling af Kursus; den vanske-

lige samtale/kommunikation og 
konflikthåndtering for TR/AMR i 
2016. 

 Thomas deltager i feb. i møde 

vedr. løn i staten. (Sydfyns Fri 
Fagskole)  

 
 
Der er p.t. ikke valgt kommunerepræsentant 
på Langeland. 
 

 
 
Det er valgt TR og TR-suppleant på Svendborg 
Ny Heldagsskole. De valgte opfylder endnu ik-
ke kravet om 6 måneders tilknytning til kom-
munen, så vi afventer om kommunen godken-
der valgene. 

 
 
Der blev orienteret om afholdelsen af kurset. 
 
Der afholdes møde med revisoren i uge 45. 
 
 

 
 
Der blev orienteret om status på planlægnin-
gen af kurset. 
 
 

 
Til efterretning. 

4. Punkt fra de sidste STM: 
 
Ansvarsfordeling vedr. generelle kreds-
opgaver samt kredsudsendelserne fra 

DLF centralt. 
 
’ 

Punktet blev udsat til efter styrelsens hel-
dagsmøde om forventningsafstemning 
30.11.2015 
 

 

5. TR-arbejdet.  
Opfølgning på det regionale 
TR/AMR møde. 
 

Møder i uge 45/46. Der er sendt 
brev til skolelederne 
 
Tilbagemeldinger fra mini-TR-

møderne 

 
Drøftet. TR skal spørges om deres vurdering af 
mødets relevans. 
 

Til efterretning. 
 
 
Fokuspunkter har været kompetenceudvikling, 
og hvordan opgaver løses i forbindelse med 
fravær. 
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Orientering om TR-kurset.  

 

 

 

 

 

Underholdning til julefrokost, 

sidste udkald… 

 

 

 

Hovedstyrelsesvalget. Valgma-

terialer sendes via TR. Lægges 

på hjemmeside, facebookside? 

Styrelsesmedlemmernes anbe-

falinger, hvordan? 

 
Der blev orienteret om kurset. 
Endvidere blev det besluttet at den tidligere 
kredsstyrelsesbeslutning om at kun AMR der er 
medlemmer af foreningen, kan deltage i TR-
kurset, kan fraviges, således at der i konkrete 

tilfælde kan dispenseres. Det er en forudsæt-
ning for evt. dispensation at arbejdspladsen 
bevilger tjenestefrihed og afholder kursusud-
giften. 
En ansøgning fra AMR på Tåsingeskolens Cen-
terafdeling imødekommes på denne baggrund. 
 

 
Anne Sophie Askjær og Thomas Lejre løser op-
gaven. 
 
 
Valgmateriale lægges løbende på hjemmesi-

den, og TR orienteres. 
Styrelsesmedlemmer kan individuelt anbefale 
kandidater på Facebook. 
Kredsstyrelsen udlover lagkage® til alle skoler 
ved en samlet stemmeprocent på mere end 
50%. 

5. Informationsarbejdet.  

Nyt fra kommunikationsmødet 

Fastlæggelse af datoer for ind-

læg fra de enkelte styrelses-

medlemmer. Indlæg til hjem-

mesiden jf. vores kommunikati-

onspolitik. ”At styrelsesmed-

lemmerne hver fjortende dag på 

skift tager vedkommende fagpo-

litiske emner op i ”Nyt” for at 

sætte gang i debatten. ”Nyt” 

kan  

Afholdelse af Facebook-

workshop 

 
 
Udsat. 
 
Udsat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forsøges afholdt. 30.11.2015. 
 
 
 
 

7. Arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøforum Fyn 

Tilbage melding på mødet for nye AMR 

i Odense 

Tilbagemelding på AMR-mødet mandag 

den 26. oktober. Orientering om ny 

Udsat. 
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folder vedr. forebyggelse af vold. 

8. Regnskab og budget. 
 

 Pia skal til at tage over i forhold 

til kassererfunktionen. Skal op-
læres i at lægge næste års bud-
get sammen med Johanna. 

 Lærerkalenderen, skal vi bestille 
næste år? Hvis, hvor mange? 
 
 

 
 Julegave til TR. Same pr….. 

 
 Indkøb af kamera så vi kan prøve 

at afholde et fagligt klubmøde 
med Kirsten og medlemmerne 

på Ærø. Dette skal ses som et 
led i vores opgave fra general-
forsamlingen om at undersøge 
muligheden for at afvikle gene-
ralforsamlingen elektro-
nisk/virtuelt.  

 Fastholde af Johanna på 22 

ugentlige timer? (Nyt ansættel-
sesbrev) 
 

 

 
 
 

Til efterretning. 
 
Det blev besluttet at indkøbe et antal lærerka-
lendere, og det undersøges hvor mange med-
lemmer der er interesserede i kalenderen. An-
tallet estimeres ud fra undersøgelsen. 
 

 
Godkendt. 
 
Udsat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Johanna er ifølge tidligere kredsbestyrelsesbe-

slutning ansat på 22/37. Der udfærdiges et til-
læg til ansættelseskontrakten. 
 
Mødet blev afsluttet efter dette punkt. 

9. Kommunerne. 
 

 
 

10. Fagpolfo. 
10a. Pæd.polfo   

 

11. Medlems aktiviteter.  
Steen og Thomas har deltaget i Sofias 
konference 
Lone har deltaget i møde i KBH vedr. 
læringsledelse 

 

 
 

12. DLF centralt.   

13. Punkter til næste møde  

14. Meddelelser  

15. Evt.  

16. Evaluering af mødet  
Referat: Svend Aage Janum. 
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