
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Referat 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D.7. JUNI 2017 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :   BRIAN D. 

AFBUD            : ANNE JOHNSON 

  Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

 

Der arbejdes med en fælles AMR-dag for hele Børn & Unge. 3i1 har 

vist, at vold og trusler om vold er et område, der bør have ekstra 

fokus. BD er en del af arbejdsgruppen, der følger op på denne del. 

 

Orientering om udviklingen i byggeriet på Vinkelvej 20. 

  Høringssvar (10 min.) 
Kort orientering om kredsens høringssvar 

vedr. det politiske udspil ”Udfordringer 

for alle – uddannelse til flere”. 

Drøftelse af udkastet til kredsens 

høringssvar vedr. ”Centralisering af 

administration”. Høringsfristen udløber 

d. 12. juni kl. 12.00. 

(Bilag eftersendes inden KS-mødet) 

 

Vi har tre punkter, vi ønsker fremhævet: 

 Vi ønsker ikke uddelegering af flere administrative opgaver 

til lærerne. Tiden går fra den gode undervisning. 

 Der bør være bemandet på skolens kontor, så man kan 

betjene både interne og eksterne brugere. 

 Vi skal være obs på, at det administrative personale nu 

endnu engang står i en usikker omstillingsproces. Det 

presser arbejdsmiljøet. 

  Forståelsespapiret (15 min.) 

Forståelsespapiret er nu inde i den 

afsluttende fase – mangler dog en sidste 

drøftelse samt underskrift.  

Vi forventer fortsat at fremlægge 

forståelsespapiret og tankerne bag på et 

fælles møde med skolelederne onsdag d. 

14. juni kl. 14-16. 

Drøftelse af det foreliggende 

forståelsespapir samt perspektiverne i 

det. 

(Bilag) 

 

 

Fremlæggelse af Forståelsespapiret bliver den 14. juni – 12.30 – 

14.00. 

 

Den væsentligste ændring ligger i tanken omkring det tætte 

samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og til dels forvaltning og 

Lærerkreds. 

Det nye Praksisforum åbner nye muligheder, men stiller også  nye 

krav til TR. Samtalen med ledelse, Kreds og forvaltning bliver vigtig 

i forhold til at sætte fokus på lokale udfordringer og gode lokale 

løsninger, andre kan have glæde af. 

KS udarbejder plan for fremgangsmåde og forberedelse af disse 

samtaler. 

Vigtigt ,at man på alle skoler tager en grundig drøftelse af Lov 409 

og Bilag 4. 

Kunne hele skoleledelsen have glæde at deltage onsdag? (JW har 

efter KS-mødet haft kontakt til forvaltningen, og der er sendt ud til 

skolerne, at skoleleder og evt. andre relevante ledere er velkomne). 

  ”Tag fat om kredsens udfordringer” 

(20 min.) 

Kurset ”Tag fat om kredsens 

udfordringer” foreslås kædet sammen 

Der bliver en TR-teambuilding dag den 6. september. Dagen skal 

samtidig danne afsæt for kurset ”Tag fat om kredsens udfordringer”. 

KS-drøftelser ift. teambuildingdagen: 

- Kunne vi kvalificer brugen af Praksisforum på 

teambuildingdagen? 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Boerne-og-Ungdomsudvalget
http://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/Forvaltninger-og-stabe/Boern-og-Unge/MED-systemet/Skole_MED/Dagsorden-og-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/Faelles-MED-udvalgene/Faelles-MED-Boern-og-Unge/Dagsorden-og-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/HOVED-MED/2016-Dags-og-referat


med den planlagte TR-temadag d. 6. sep. 

2017. 

Orientering om de foreløbige planer og 

drøftelse af lokalitet og indhold ift. TR-

temadagen, så vi kan melde tilbage til 

kursuskontoret. 

(Bilag: Kursusansøgning) 

- Skoler med samme udfordringer/størrelse sættes sammen? 

 

BD tager kontakt til Naturskole, Vesbæk eller anden egnet lokation. 

 

 

 

  Kommunalvalg ’17 (25 min.) 

Drøftelse af initiativer i forbindelse med 

KV17. 

Overvejelser omkring eget vælgermøde. Kan vi bringe andre aktører 

end Kredsen og TR’erne i spil? 

Et alternativt vælgermøde, hvor vi dagsordensætter vores visioner 

for folkeskolen frem for at fokusere på de manglende resurser. Vi 

har afviklet et debatmøde, hvor både lærere og ledere påpegede 

resursemanglen. 

Vi ønsker at diskutere visionen for Viborg Kommunes skolevæsen. 

Drøftelse af,  hvem vi kan samarbejde med omkring et alternativt og 

positivt vælgermøde. 

  Facebook (10 min.) 
På sidste KS-møde besluttede vi, at vi til 

skolestarten i aug. ’17 skulle gå i luften 

med en kreds-facebookside. 

Drøftelse ift. om indholdet på 

kursusdagene i forbindelse med ”Tag fat 

om kredsens udfordringer” ændrer ved 

den beslutning. 

 

Kreds-facebook-side klar til skolestart ’17.  

Vi skal være obs på, at vi bliver synlige fra start og skaber en positiv 

stemning omkring siden. 

Drøftelse af, hvordan diskussioner på Facebook kan holdes i den 

rette tone.  

  
Kalender for kommende skoleår (10 

min.) 

 

Drøftelse og evt. justering af 

mødekalenderen for kommende skoleår. 

 

(Bilag: Mødekalender eftersendes 

inden KS-mødet) 
 

Der arbejdes på færdiggørelse af kalenderen i løbet af næste uge. 

Vigtigt, at denne bliver mere ”langtidsholdbar” end for indeværende 

skoleår. 

 

  Medlemsarrangementer 17/18 (15 

min.) 
Status på de kommende 

medlemsarrangementer: 

 Musikarrangement i efteråret (JS) 

 AØ og BD er tovholdere på et 

Idrætsarrangement (AØ og BD) 

 Foredrag i vinterhalvåret (AH) 

 Andet (fx OK-arrangement med 

ABC) 

 

Musikarrangementer fastlagt den 7. september og den 27. oktober 

med henholdsvis Kira Skov & Nikolaj Hess samt Die Herren. 

Der følges op med Puk i forhold til administrationen. Billetter er kun 

til medlemmer. 

 

BD har taget kontakt til Møllehøjhallen i forhold til volley-

arrangement i januar. Der tages kontakt igen i den kommende uge. 

 

JW tager kontakt til Anders Bondo i forhold til et OK-arrangement i 

februar ’18.  

  Kommunikationsplatformen (10 

min.) 
 

Anni B. og Anne H. J. deltog d. 31. maj 

2017 i en workshop vedr. DLF’s nye, 

interne kommunikationsplatform, som 

går i luften til efteråret. 

AØ og AH orienterer om platformen. 

 

AB orienterede om de tanker, der ligger bag DLF’s 

kommunikationsplatform. Den bliver foreløbigt kun til internt brug 

mellem TR, kreds og hovedforeningen. 

 



  Bofællesskab med andre faglige 

organisationer i Viborg (10 min.) 
 

Flere faglige organisationer i Viborg 

påtænker at lave et slags 

fagforeningernes bofællesskab – med de 

fordele og udfordringer det nu medfører.  

 

Orientering og drøftelse af 

perspektiverne. Beslutning om, hvorvidt 

vi skal gå ind i et afklarende forløb med 

de andre organisationer. 

 

Vi har fået en ny henvendelse vedr. lokaler i Vestbyen.  

Beslutning: Vi ønsker at blive i de nuværende lokaler, men har fokus 

på, at samarbejdet mellem de andre faglige organisationer er vigtigt. 

 

  Trainee-forløb (10 min.) 
Der er nu indgået aftale mellem Viborg, 

Thisted, Morsø og Skive kommuner og 

de respektive lærerkredse. 

Kort orientering om og fokuspunkter ift. 

sammenkædningen af læreruddannelse 

og en maks. 30 %-lærerstilling. 

 

(Bilag: Aftale vedr. Skolebaseret 

læreruddannelse - Trainee 

læreruddannelse – i 2 udgaver, hvoraf 

den ene er den underskrevne,men ikke 

særligt læsevenlige) 

 

Der er ansat en enkelt lærer på Trainee-vilkår i kommune. Vi følger 

udviklingen og erfaringerne nøje. 

 

  Ekstern kommunikation (5 min.) 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, i nyhedsbrev m.v. 

 

Intet til ref. 

  Siden sidst (5 min.) 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

 

Intet til ref. 

  Evt. 
Intet til ref. 

 

 

 


