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10.04.2019 
PL/JVP 

 
Dagsorden til kredsstyrelsesmøde onsdag den 10. april 2019 

8.30-12.00 
 
 

Fraværende: Britt Bromark gik kl. 11.00 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet 6.marts 
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

       Godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Møde med skolebestyrelsesformænd i Faaborg-Midtfyns kommune vedr. besparelser på skoleområdet 

i kommunen. Kredsen går i offensiven allerede nu. Ferieloven: Vores lærere kommer ikke i problemer 

i sommerferien 2020, da vi kun afholder 3 uger i sommerferien. Der vil opstå et mindre problem i 

forbindelse med efterårsferien, som søges løst med kommunerne. Ros fra Charlotte Holm vedr. 

kredsens opfølgning vedr. foreningens opfordringer. 

4. Aktuelle emner: 

 

 Evaluering af generalforsamling 

Sted: OK, lige i det mindste i forhold til udstyr. Forplejning: OK. Lys og lyd kunne være bedre. Vi 

mangler en mikrofon. Der mangler fællesskab om sang. Der bør være en mere stringent ledelse af 

generalforsamlingen. Vi bør præsentere os ved hver generalforsamling. 

 Frikøbstimetal – i flg. mail 

Ingen kommentarer. Frikøbstal godkendt. 

 Evaluering af forhandlingskursus med Søren Viemose. 

Meget professionelt og lige til at bruge. Rigtig godt kursus med gode redskaber. Vi får et fælles 

udgangspunkt på de lokale TR-møder. Godt det var en lille gruppe. 

 Arbejdsmiljøudvalg: Indeklima 

 - Indeklima: Arbejdsmiljøudvalget har udarbejdet et slideshow som kan bruges på skoler. Det 

foreslås at TR og AMR sættes ind i problematikken som derefter kan bruges på skolen.Vi udlåner 

stadig komfortometer og laver de efterflg. beregninger.  

 - Støj: Gennemgang af materiale der eksisterer på området.  Støj har større indvirkning på børn 

end voksne. Støj avler støj. Psykisk belastende. Tinnitus optræder ofte i et psykisk belastende 

arbejdsmiljø. Dæmpning af støj: 1 Bygninger, 2 møbelering, og 3 adfærd. Tre hovedkilder til støj 

mennesker, maskiner og udefrakommende støj. Man kan selv undersøge om man har været 

påvirket af støj. Det besluttes at det undersøges om AMR er interesseret i et øre der kan måle 

lydbelastningen. Udvalget spørger AMR om de er interesseret i et sådant værktøj. På baggrund 

af undersøgelsen tages der beslutning.  

 Pædagogisk udvalg 

- Afrapportering fra følgegruppen vedr. specialundervisning. 

Der ligger mange anbefalinger i Inklusionseftersynet, men de bruges ikke rigtig ude i 

kommunerne. Der efterlyses handleplaner. DLF har lavet et notat vedr. CO-teaching. DLF 

opfatter speciallærerne som CO-teacher. DLF anbefaler brug af ressourcecenter. FTR spørger 

ind blandt TRérne hvordan ressourcecenteret er organiseret og fungerer på de enkelte skoler. 

PPR. 

Pæd.udvalg arbejder videre med et arrangement vedr. inklusion i kommunerne. Der arbejdes 

parallelt videre med et TRIO møde på Gl. Avernæs omhandlende samme emne..  

 Regnskab 1. Kvartal 

Gennemgået. 
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5. Tema: 

 Arbejdsopgave til kredsstyrelsen vedr. arbejdstidskonference d. 25 og 26. april. (Bilag vedlagt) 

Udsat. 

6. Evt. 

TR-valg er overstået på de fleste skoler. Danehofskolen har pt ikke fået valgt nogen. 

Lån & Spar er interesseret i at komme og fortælle om deres koncept hos deres ejerkreds. 

 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

 

 

Ved evt. afbud gives der besked til kredsen 080@dlf.org eller på tlf. 65 31 79 09  
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