
Referat af styrelsesmøde 

mandag den 7. oktober 12.30-15.00 
 

Pkt. 35. Meddelelser 

1. Kvalitetsanalysestyregruppemøde (pkt. 38) 

2. Møde i pæd. Samråd. 

Pæd. samråd skal nytænkes i løbet af dette skoleår. 

3. Regionalt kredsformandsmøde 

Morten har været til møde. 

4. Temadag TR, TRS, AMR (pkt. 37) 

5. Blf/BK løbende sager 

Der blev orienteret om hvilke sager der blev drøftet. 

6. Møde med psykologerne 

Afholdt 

7. Dlf-kursus oven på OK13 

Morten og Jeanette har været på kursus i forhold til arbejdet med den nye virkelighed. 

8. Pensionskonference 

Niels har været af sted. 

9. Kursus ”Nye kredsformænd” 

Morten har været af sted. 

10. TR-stormøde i Odense 

Jeanette var af sted, det var et godt møde. 

11. HU-møde 

Spændende møde i hovedudvalget. 

12. Inklusion 

C-bur er projektleder for ny strategi for inklusion. C-SI har fået til opgave at analysere 

ressourcerne på specialområdet. Tanken er at der skal flere midler ud på skolerne. 

13. Møde i mini-KTO 

Der har været møde i mini-KTO 

14. Forhandlingsmøde 

15. BLF-fest (pkt. 37) 

16. MED-aftale, formøde 

Mo tilbyder sig som forfatter på MED-aftalen. 

17. Finn Pilgård (Maglemosen) har fået nyt job. 

18.  Michael Krautwald har besvaret henvendelse fra OI’s skolebestyrelse, at 

skolelederstillingen ikke genbesættes i indeværende skoleår. 

19. Lars orienterede om forskellige forhold vedr. ejendommen. 

 

 

Pkt. 36  

Skolepolitisk udvalg: Intet nyt 

Kursus og organisation: 2*75 pensionister kommer på besøg på Nordisk Film med efterfølgende 

selvbetalt frokost. 

Arbejdsmiljøudvalget: Holder udvalgsmøde efter næste styrelsesmøde mandag den 21. oktober kl. 

15.00-17.00. Fællesmøde for AMR onsdag den 30. oktober kl. 13.00-16.00 



 

Pkt. 37 Temadag for TR, TRS og AMR samt blf-fest – evaluering 

Temadag: God dag, gode og hyggelige rammer, godt indhold, AMR og TRS følte sig godt 

orienteret. 

Fest: Lad os droppe billetterne fremover. Dårlig akustik i Tapeten, men Baltoppen kan kun rumme 

225 mennesker. Problematisk, at man ikke kan snakke sammen, musikken kan evt. gå på senere, 

så man kan få snakket af. Kritik af maden. Fremover betaler vi os fra oprydningen. 

 

 

Pkt. 38 Kvalitetsanalyse – status på temaaftenerne 

Uheldigt, at der tilsyneladende er mange lærere der ikke deltager. Gode drøftelser om, hvad det er 

vi som lærere er gode til. Uheldige slutbemærkninger om skolelukninger.  

 

 

Pkt. 39. BLF’s økonomi – kvartalsopgørelse + finansiering af renovering 

Lars orienterede om kvartalsopgørelse (øjebliksbillede). Styrelsen godkendte låneaftalen mellem 

Særlig Fond og Blf vedr. dækning af udgifter til renovering af ejendommen, i alt kr. 750.000. 

 

 

Pkt. 40 Folkeskolereform og arbejdstid 

Forhandlingsmøde: drøftelse af temaer. 

I forhandlingsgruppen sidder Ulla Blom Christensen, Susanne (sekretær), Per Kjær, Mette 

Feldtsted, Niels Damgaard, Morten Refskov og Jeanette Sjøeberg. Aftalt 15-20 møder i perioden 

frem til jul. Kommende møde har fokus på dlf’s professionsstrategi og rejseholdets anbefalinger. 

Mulige scenarier for aftale blev drøftet. 

 

 

Pkt. 41 De tillidsvalgtes kompetencer 

Udskudt 

 

 

Pkt. 42 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde 

Inklusionspunkt 

De tillidsvalgtes kompetencer 

Tilbagemeldinger vedr. slides til FK-møderne 

 

 

Pkt. 43 Eventuelt 

 

 

Pkt. 44 Godkendelse af referat. 


