
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 9. AUGUST 2017 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :   BD 

AFBUD           :  

1.  Kommunalt nyt 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

 

B&U: Den 21. august behandles udfordringer for alle og uddannelse 

til flere på et ekstraordinært møde. 

 

Der arbejdes på program for den fælles arbejdsmiljødag i B&U, der 

omhandler vold og trusler om vold.  

 

2.  Kongres 
Drøftelse af det foreliggende 

kongresmateriale, tilmelding til kongres 

samt KS’s deltagelse i 

kongresforberedende møde (d. 2. okt. i 

Aalborg eller d. 3. okt. i Herning). 

 

AJ deltager ikke torsdag, hvor Jacob tager over. 

 

Kongresforberedende møder: Annie og Jeanette deltager i Aalborg. 

Anne og Brian Deltager i Herning. 

3.  Skolemøder 

Drøftelse af opmærksomhedspunkter ift. 

Praksisforums kommende møder på 

skolerne - jf. Forståelsespapiret. (Første 

møde er d. 4. sep. 2017). 

 

De første møder er i kalenderen. 

 

Det er vigtigt, at der afholdes faglige klubber ca. en måned før 

mødet, så TR, i samarbejde med kollegerne, kan være med til at 

sætte dagsordenen på møderne. 

 

Kredsen udsender plan for arbejdet. 

 

4.  ”Tag fat om kredsens udfordringer” 

TR-temadagen d. 6. sep. 2017 på 

Naturskolen v. Hald danner 

udgangspunkt for KS-kurset d. 7. sep. 

2017. 

Drøftelse og evt. justering af det fra 

Vandkunsten fremsendte forslag til 

program for de to dage. 

(Bilag: Program for ”Kredsens 

udfordringer”) 

 

Det overordnede mål for dagen er teambuilding mellem TR og KS. 

Samarbejde og erfaringsudveksling skolerne imellem har høj 

prioritet fremadrettet. 

 

Der skal være fælleskaffe fra morgenen af. 

 

Vi skal have fokus på, at gruppedannelsen er hensigtsmæssig og 

gerne vekslende i løbet af dagen. Hovedvægt på, at man kommer 

erfarne/ikke-erfarne sammen. 

 

”Tag fat om Kredsens udfordringer” tager udgangspunkt i, at vi 

ønsker at ændre interessenternes syn på DLF. 

  

5.  Kommunalvalg ’17  

Drøftelse af konkrete forslag ift. indhold, 

deltagere og praktik på alternativt 

vælgermøde i forbindelse med KV17.  

Der arbejdes videre med et vælgermøde med deltagelse af lokale 

interessenter, der vil diskutere skole i børneperspektiv. Ultimo 

oktober er udgangspunktet. 

 

  

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


6.  Facebook 
Kredsens FB-side er godt på vej. Vi 

drøfter indhold på og regler ift. brug af 

siden. 

 

”Bilag”: KS’er på FB inviteres med i 

gruppen. 

 

Udkast drøftet. Anne sættes på som administrator. Siden 

offentliggøres, når den er klar med størstedelen af efterårets 

aktiviteter mv. 

7.  
Budgetrapport 

Drøftelse af evt. opmærksomhedspunkter 

ift. budgetrapporten. 

 

Bilag eftersendes d.8. 8. 17 

 

Ingen kommentarer til budgettet, der helt overordnet rammer det 

budgetterede i tilfredsstillende grad. 

8.  Medlemsarrangementer 17/18 

 Musikarrangementer fastlagt til den 

7. september og den 27. oktober med 

henholdsvis Kira Skov & Nikolaj 

Hess samt Die Herren (JS) 

 Volleyballturnering (AØ og BD) 

 Foredrag i vinterhalvåret (AH)  

 Evt. OK-arrangement med ABC (JW 

har rettet henvendelse til ABC) 

 

Anne kommer med et forslag til foredrag. 

Vi drøfter praktiske forhold til 

arrangementerne – herunder økonomi. 

 

 Volleyturnering bliver 12-17 med smørrebrød og øl som en del af 

arrangementet. 

 

Der arbejdes på en mobilepay-løsning i forbindelse med 

arrangementerne. 

 

Drøftelse af foredragsholder til et forårsarrangement. Enighed om at 

første foredragsholder gerne må være fra den dyre ende. AJ arbejder 

på et par navne. 

9.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, i nyhedsbrev m.v. 

 

Se under facebook 

10.  Siden sidst (5 min.) 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

 

Orientering omkring skolesag. 

11.  Evt. 
Intet til ref. 

 

 

 


