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Referat af styrelsesmøde mandag den 14. januar 2008  
kl. 12.15 – til senest 14.00 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Lars Nilsson 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Ingen.   
Deltog: Lis 14-16,  Georg 11.4-16,  Niels 10-12a,  John S. 11.5-16 
Nyt punkt. 13c. Orientering om delforlig. 
  
Pkt. 10 Godkendelse af referat af styrelsesmødet den 7. januar 2008 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 11 Meddelelser 

 11.1 Indbydelse til temadag 30.1 for TR og SR udsendt 
 Ingen kommentarer. 
 
 11.2 Orientering om møde i sektorudvalget. Lederevaluering, ledelsesstruktur, 
 Giraffen, seniorpolitik og lønsumsstyrring var behandlet. (John og Niels) 

Anonymitet i forbindelse med lederevalueringerne skal være ordentligt 
defineret. Seniorpolitik og lønsumsstyrring behandles i underudvalg. 
 

 11.3 Orientering om forhandlingsmøde d. 14.1 på MA om løn. (Niels, John, Lis)
 der er enighed om en ny lønaftale for lærerne på MA. 

 
 11.4 Artikel om vold mod lærere uddelt (Jørgen) 
 Ingen kommentarer. 
 
 11.5 Referat fra sektorsikkerhedsudvalget omtalt.  
 Tilskud til brug af massagestol på LU er bortfaldet. 
 
11.6 DLF-papir om sammenhængene mellem medlemskab, konfliktstøtte og 

karens uddelt. 
 
        

Pkt. 12 GF 2008 
a. Drøftelse af temaer til resolutioner og vedtagelser 
Resolutioner vedr. rummelighed og løntrinssagen kan være mulige.  
b. andet  
Jon vil gerne være dirigent. 
Foreløbig dagsorden udsendes ultimo januar 
  

Pkt. 13 OK 08 
a. Drøftelse af status. Faglig Bulletin uddeles på mødet/ 

udsendes eventuelt inden mødet 
Faglig Bulletin revideret. Udsendes på konferensen til uddeling. 
Der afholdes faglige møder umiddelbart efter d. 30.1 
 
 



b. Nedsættelse af ad – hoc udvalg 
Udvalg bestående af John, Niels, Stefan, Pia, John S nedsat. 

  
 c.   Orientering om delforlig. 
 Delforlig er indgået. Udsendes på konferencen. 
 
Pkt. 14 Ledelsesstruktur 
 Drøftelse af udkast til ændret ledelsesstruktur. 
 Bilag udsendt til sektorudvalget er vedlagt. 
 Drøftes i Pædagogisk Udvalg.  
 Punktet tages op på et kommende styrelsesmøde. 
 Bør endvidere diskuteres i MED på skolerne.  
 
Pkt. 15 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og evaluering af styrelsesmødet 
 Opgaver: 
 Rummelighedsundersøgelsen skal afleveres senest uge 6. 
 Foreløbig GF-dagsorden skal ophænges på skolerne. 
 Faglig Bulletin skal uddeles med indkaldelse af fagligt møde 

umiddelbart efter d. 30.1 
 Læs www.faos.dk om scenarier ved et forhandlingssammenbrud. 
 Indkald evt. til ekstraordinært MED møde om den nye ledelsesstruktur. 
 
Pkt. 16 Eventuelt 
 Ny APV-undersøgelse er på vej. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


