
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 20. SEPTEMBER  2017 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :   BD 

AFBUD           :  

1.  Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

Skole-MED: Orientering omkring Skolevægring. 

Fraværskonsulenterne har arbejdet med 53 elever det seneste år. Der 

er en god succesrate. 

Der mangler en definition på ”bekymrende fravær” og et samlet 

overblik over omfanget. 

 

Fælles-MED: Evaluering af Den tværfaglige model pågår stadig. Der 

kommer første tilbagemelding på næste Fælles-MED. 

 

2.  
Evaluering af afholdte møder og 

arrangementer (15 min.) 

- TR-teambuilding og KS-kurset 
- Skulle vi have gjort noget 

anderledes? Hvad tager vi med 

os? Stod udbyttet mål med 

indsatsen? 

- Kira Skov & Nikolaj Hess  

- Erfa-mødet d. 13. sep. 2017 – 

Indhold og form? Hvad har 

meldingerne været 

efterfølgende? Flytter det noget? 

Skal vi ændre på noget? 

 

TR-teambuilding havde den rette form og det rette indhold. 

Målsætningen, ift. at bringe TR’erne ”tættere sammen”, så det bliver 

lettere at sparre, opleves nået. Generelt positive tilbagemeldinger fra 

TR’erne 

KS-kursus gav anledning til refleksion over arbejdsform og 

tilrettelæggelse/fordeling af opgaveløsningen. Der kan evalueres på 

udbyttet i løbet af 6-12 mdr. 

 

Kira Skov: Godt arrangement. Antallet af deltagere ok i forhold til, 

at det var første arrangement. 

 

Erfa-mødet: Mødet oplevedes som en ”blåstempling” af, at der kan 

arbejdes mere fleksibelt på Viborg Kommunes skoler. 

Forståelsespapiret giver gode lokale drøftelser, men udfordrer såvel 

ledelse som lærerværelse, da der er mange synspunkter og interesser, 

der skal varetages. 

Positivt med et punkt, der tog udgangspunkt i de pædagogiske 

løsninger og initiativer, der arbejdes med på skolerne, men der er 

brugt mange resurser på at diskutere de 18 mio. til skolerne. 

3.  Kommende møder og arrangementer 

(20 min.) 

- Danmark for Velfærd d. 4. okt. 

2017 – indhold, praktiske forhold 

og PR 

- Lærerens Dag d. 5. okt. 2017 – 

Skal vi tage initiativ til en 

påskønnelse, happening el. 

andet? 

- TR/KS-seminar med Skive og 

Thy/Mors d. 2. - 3. nov. 2017 – 

program, kørsel og andre 

praktiske forhold 

Danmark for Velfærd: Vi forventer at blive ca. 20 TR’er. De 

praktiske opgaver ligger hos LO. Dagens program lagt på 

konferencen 

 

Lærerens Dag: Der bliver en lille happening. BD & JW tager teten 

på denne. 

 

TR/KS. Der er 75 tilmeldte – 29 fra Viborg Lærerkeds. Fælleskørsel 

i egne biler. 

 

OK-18 medlemsarrangement d. 7. dec. Afsluttes med en let spisning, 

så medlemmerne kan sidde en lille times tid til kollegialt samvær. 

 

Dannelsesdebat-aften placeres på 10CV, Hasse tager kontakt til en 

repræsentant fra det lokale erhvervsliv. BD booker. 

 

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


- OK18 medlemsarrangement m. 

ABC d. 7. dec. 2017 kl. 17.00-

19.00 – lokalitet, form og 

indhold 

- Dannelsesdebataften d. 6. feb. 

2018 – drøftelse af de foreløbige 

planer og aftaler 

- Foredrag i efteråret 2018 

(Annes forslag eftersendes) 

 

Foredrag. Drøftelse af mulighederne for at finde en 

samarbejdspartner, der kan være med til at dele udgiften.  

4.  
Kredsens indsatsområder (60 min.) 

KS arbejder videre med 

indsatsområderne fra kursusdagen 

(Bilag: Kredsens indsatsområder) 

Drøftelse af vælgerforeningernes indflydelse og muligheden for at få 

lov til at fortælle om virkeligheden på Kommunens folkeskoler. 

5.  Kongres (10 min.) 

Drøftelse af praktiske forhold og evt. 

baggrundspapirer. Orientering om 

deltagelse i kongresforberedende møder. 

 

Bilag: 

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

-2017 

 

Intet til drøftelse.  

6.  Kursusplan for 1. halvår 2018 (10 

min.) 

Drøftelse af evt. prioriteringer ift. 

TR/AMR/KS-gruppen.  

JW foreslår 

- at vi satser på at få styrket samarbejdet 

mellem TR og AMR og TR/AMR’s 

indflydelsesmuligheder. (Jf. kurserne 

”Forandringer i fællesskab” og ”TR og 

AMR rykker sammen om at styrke 

indflydelsen”). 

- at vi i KS arbejder videre med det netop 

afholdte kursus og evt. følger op med 

endnu en kursusdag med Bjarke og 

Carsten. 

- at vi prioriterer kurset ”Public affairs 

med særligt fokus på kommunal 

budgetlægning…” 

(Bilag: Kursusplan for 1. halvår 2018) 

 

Et ønske om at sende et pænt antal TR/Amr’er afsted på 

”Forandringer i fællesskab” og ”TR og AMR rykker sammen om at 

styrke indflydelsen”. 

 

Vi planlægger et kursus efter generalforsamling for den nye KS, som 

opfølgning på det seneste KS-kursus. 

 

BD/JW tager stilling til kurset ”public affairs med særligt fokus på 

kommunal budgetlægning…” 

 

 

7.  Kommunalvalg ’17 (15 min.) 

 

Orientering om og drøftelse af tiltag i 

forbindelse med KV17. 

Der er aftaler i hus med enkelte politikere, og der er flere invitationer 

ude. 

Formandsskabet tager kontakt til København i forhold til at lave en 

skabelon for et intromøde med nyvalgte politikere. 

8.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev m.v. 

 

Længere drøftelse af perspektiverne i hjemmearbejde og 

hjemmeflex. 

 

https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2017
https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2017


9.  Siden sidst (15 min.) 

a) Formand og næstformand – 

herunder nyt fra skolerne 

b) Kassereren 

c) KMV 

d) Andre 

 

 

Orientering om forløbet af de første praksisforummøder. Der har pt. 

været afholdt 3. 

Orientering om skolesag. 

 

10.  Evt. 
 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brians Dalsgaard, næstformand 


