
 

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 

Orientering om B&U-mødet den 21. august og beslutningen omkring 

Udfordringer til alle og uddannelse til flere. 

Fælles-MED: Bl.a. fokus på 3i1, både i form, proces og hvorvidt 

indsatsen står mål med resultatet. 

Budgetorientering for Byrådet. Der er god økonomi i kommunen, 

bl.a. grundet nogle ekstra tilskud til Viborg Kommune. 

Der er et mindre-forbrug på skoleområdet, der kan være svært at 

forklare, i en tid hvor vi bør bruge alle de penge, der er på området. 

Skole-MED har fokus på dette. 

2.  Kongres 

Drøftelse af det foreliggende 

kongresmateriale. 

 

Bilag: 

https://my.eventbuizz.com/event/kongres

-2017 

 

Intet til referat. 

3.  Revideret styrelsesvedtægt 

Er der ændringer i den kommunale 

styrelsesvedtægt, vi skal være særligt 

opmærksomme på fx ift. lærernes 

arbejdsmiljø og skolernes økonomi? 

Bilag:  

Styrelsesvedtægt 

Bilag til Styrelsesvedtægt 

 

Drøftelse af perspektiverne i ny visiteringsprocedure i forhold til 

specialpædagogisk bistand. Der arbejdes videre med 

problemstillingen. 

4.  Digitalisering 

Drøftelse af nogle af de digitale 

initiativer, der er i gang/arbejdes med 

i Viborg (Brugerportal initiativ, Aula 

og MeeBook). 

Hvad indebærer de, og hvordan 

forholder vi os til dem?  

Evt. bilag følger 

 

Drøftelse af perspektiverne i ny samarbejdsportal (Aula) og 

Meebook samt ikke mindst det kommunale valg af Gyldendal som 

faglig portal. 

Der er frustration over valget af Gyldendal, hvor nogle kolleger 

stiller spørgsmålstegn ift. Kvalitet og portalens omfang, Hvorfor er 

der kun adgang Gyldendal og eksempelvis ikke Clio-online? 

Hvem vælger portalerne? Skaber brugen af portaler, elevplaner i 

Meebook og forældrebrug af Meebook en merværdi og et bedre 

skoleliv for eleverne? Hvilken betydning har den øgede 

digitalisering for arbejdsmiljøet? 

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
https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2017
https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2017
http://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1313_6924596/6924596-30-05-2017%20-%20Bilag%2011.01%20Styrelsesvedt%C3%A6gt.pdf
http://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1313_6924596/6924596-30-05-2017%20-%20Bilag%2011.02%20Bilag%20til%20styrelsesvedt%C3%A6gt.pdf


5.  Kurser 

TR-temadagen d. 6. sep. 2017 på 

Naturskolen v. Hald danner 

udgangspunkt for KS-kurset ”Tag fat om 

kredsens udfordringer” d. 7. sep. 2017.  

Kort orientering og drøftelse af evt. løse 

ender. 

Formanden ønsker i et netværk med sine 

nyvalgte nord- og midtjyske kolleger at 

videreudvikle sine evner som formand 

for bedre at kunne varetage opgaven. Der 

undersøges på et kort uddannelsesforløb 

med kommunikationsrådgiver Lene 

Kobbernagel i indeværende eller 

kommende budget-år. 

KS drøfter sin indstilling til dette.  

 

Orientering i forhold til TR-temadagen. 

Praktiske forhold vendt. 

 

Formandens ønske om kursus m. Lene Kobbernagel i samarbejde 

med 4 andre nyvalgte kredsformænd fra Midt- og Nordjylland blev 

godkendt. 

Udgiften er ca. 15.000 plus transport.  

6.  Kommunalvalg ’17  

Orientering og drøftelse af arrangement i 

forbindelse med KV17.  

Der er lavet en foreløbig aftale med biskoppen omkring et 

vælger/cafe-møde. Vi indretter os efter den gejstlige kalender. 

Vi inviterer formænd/næstformænd/spidskandidater fra alle politiske 

partier til en kop kaffe på Kredskontoret. 

7.  Medlemsarrangementer 17/18 

 

Status ift. medlemsarrangementerne: 

 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) 

 

  

De første billetter er solgt til de to koncerter på Paletten. Tilbuddet er 

vel modtaget på skolerne. 

 

Vi lægger Volleyturneringen på snarest, da det er med til at skabe 

initiativer på lærerværelset i forhold til at sætte hold/træne mm. 

 

 

8.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev m.v. 

 

Der er god aktivitet på siden og man når hurtigt en del medlemmer 

og andre interessenter. 

Vollyturnering lægges på. 

9.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV 

d) Andre 

 

 

 

10.  Evt. 
Baglandsmøderne kan måske starte kl. 15.00, nu hvor Tine grundet 

tidligere flyafgang skal køre kl. 17.00 

http://www.samtalekunst.dk/individuelt-fremtoning/
http://www.samtalekunst.dk/individuelt-fremtoning/


 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brians Dalsgaard, næstformand 


