
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 27. SEPTEMBER  2017 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :   BD 

AFBUD           : ANNE H. J.  

1.  Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

Bøgeskovskolen har forespurgt om, hvorfor der ikke har været 

budgethøring i Lokal-MED. 

 

Vold/trusler dagsordensættes efter Arbejdsmiljødagen. 

 

Opfordring til at sætte sig ind i dagsordenen for Hoved-MED. Flere 

interessante punkter: Rekruttering/fastholdelse, fleksibel arbejdstid 

og valg af AMR. Vi afsøger, om vi i vores regi har AMR’er, der 

kunne tænkes at være interesseret i det overordnede Hoved-MED-

arbejde. 

2.  Kommende møder og arrangementer 

(10 min.) 

- Danmark for Velfærd d. 4. okt. 

2017 – Transport og 

bordformand/-mænd 

- Lærerens Dag d. 5. okt. 2017 – 

Forslag om i stedet at lave en 

happening i forbindelse med TR-

mødet i nov. eller dec. 

-  

Vi bliver 14 deltagere – og vi skal have fælles transport. BD 

 

 

Der laves en personlig ”happening” i forbindelse med et TR-møde 

inden jul fremfor et tiltag til Lærerens dag, da der er initiativer på 

mange skoler. 

 

 

3.  Kongres (60 min.) 

Drøftelse af formandens skriftlige 

beretning og baggrundsdokumenter til 

øvrige dagsordenpunkter. 

 

Alle KS’er laver hver 2-3 ”interessante” 

nedslag i baggrundspapirerne. KS drøfter 

det samlede materiale med udgangspunkt 

i disse. 

Desuden drøftelse af, hvad vi tager med 

os til de kongresforberedende møder i 

kommende uge. 

 

Bilag: 

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

-2017 

 

 

Nedslagene i formandens beretning gav anledning til intense 

drøftelser om bl.a.: 

 Medlemmernes syn på foreningen. Hvordan bliver vi 

klogere på, om vi som KS leverer det, medlemmerne 

forventer? Kan vi nå de medlemmer, der ikke møder op til 

faglige klubber, så de ved, hvad deres lokale kreds leverer? 

Er fremmødet til OK-mødet med Tine Agenskov et udtryk 

for, at vi rent faktisk har interesseret bagland, der gerne vil 

involveres yderligere?  

 Hvordan ser vi perspektiverne ved OK-18? 

 Lærerarbejdsliv: Hvordan påvirker målstyring 

undervisningens indhold og lærernes arbejdsliv? 

 Inklusion. Viborg Kommune inkluderer mange elever, men 

det har en pris, særligt i indskolingen, hvor elever i 

problemer flere steder sætter en uhensigtsmæssig dagsorden. 

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


4.  
Kredsens indsatsområder (60 min.) 

KS arbejder videre med 

indsatsområderne fra kursusdagen 

(Bilag: Kredsens indsatsområder) 

Fokus på indsatser i forbindelse med KV17. Drøfelse af hvordan vi 

dagsordensætter inklusionsudfordringen samt manglende tid til 

forberedelse, samarbejde og relationsarbejde.  

5.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev m.v. 

 

Kredsens side på facebook giver hurtig kommunikation til mange 

medlemmer – og der kommenteres. 

I kommende nyhedsbrev inden efterårsferien orienteres om bl.a. 

kongres. 

6.  Siden sidst (10 min.) 

a) Formand og næstformand – 

herunder nyt fra skolerne 

b) Kassereren 

c) KMV 

d) Andre 

 

 

Kort orientering om skolesag. 

7.  Evt. 
Intet til referat 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brians Dalsgaard, næstformand 


