
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 1. NOVEMBER 2017 KL. 11.00 – 13.15 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 

Drøftelse af, at B&U-udvalget, i forbindelse med evaluering af 

Aldersintegreret undervisning i Karup, vælger at tage udgangspunkt 

i en udtalelse, der kun er baseret på ledelsens oplevelse af 

aldersintegreret undervisning. Med en udtalelse baseret på både 

ledelse og medarbejderes oplevelse af hverdagen, vil der tegnes et 

mere nuanceret og måske retvisende billede. 

Fælles-MED har haft rekruttering og fastholdelse af både nyansatte 

og de ældre medarbejdere på dagsordenen. Denne drøftelse kommer 

også til at foregå i Skole-MED og Lokal-MED. 

Medarbejdersiden repræsenteres i arbejdsgrupper vedr. 

 Mentorordning i overbygningen 

 Udvikling af AUD 8 og EUD 9 

 10.klassetilbud 

 Specialpædagogisk bistand 

 Overgangspædagog mellem daginstitution og indskoling. 

 

Skole-MED kommer igen til at kigge på elevfravær. 

2.  Møder og arrangementer (10 min.)  

- Die Herren-arrangementet 
(kort evaluering) 

- TR/KS-seminar på Skarrildhus 

d. 2. – 3. nov. 2017 

- Viborg for Velfærd d. 7. nov. 

2017 kl. 16.00 på 

Rådhuspladsen, Viborg Rådhus 

- ERFA-mødet d. 8. nov. 2017 

- Medlemsmøde om OK18 m. 

Anders Bondo d. 7. dec. 2017 

kl. 17.00 på Ungdomsskolen 

Orientering og afklaring 

 

 

Die Herren: God tilmelding og passende antal billetter. En gruppe af 

medlemmer, vi ikke tidligere har nået, melder positivt tilbage. 

 

Transporten til Skarrildhus er faldet på plads, og programmet 

indeholder overenskomst, ytringsfrihed og offentlige medier, 

omverdensanalyse og involverende fagforening. 

 

Egon Thesbjerg er taler ved Viborg for Velfærd.  

 

Erfa-mødet tager udgangspunkt i Meebook: Hvornår og hvordan får 

vi det til at skabe værdi? Kan en læringsplatform det? 

 

Medlemsmødet den 7. december bliver primært for medlemmer af 

Viborg lærerkreds. Bliver der ikke fyldt, kan interesserede udefra få 

de sidste pladser. 

 

Drøftelse af den sidste oplægsholder. 

 

Dagsorden til Arbejdsmiljødag gennemgået. 

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


3.  
Kredsens indsatsområder  

Anni og Anne fremlægger deres oplæg 

omkring indsatsområdet ”TR-møder” – 

til drøftelse og evt. beslutning. 

Evt. andet ift. andre indsatsområder. 

 

TR-mødernes form og indhold drøftet. Oplægget går på, at der skal 

være mere plads til debatter og erfaringsudveksling i mindre 

grupper, flere oplæg fra TR’erne. Anne og Anni tager oplæg med på 

kommende TR-møde. 

Der er få tilbagemeldinger ift. til at få nogen til at søge 

Meningsdanneruddannelsen. 

4.  Kongres  

Evaluering af kongressens praktik og 

især indhold ift.: 

- Kongresvedtagelser 

- OK18 

- Folkeskoleideal 

Hvad bærer vi med videre, og hvordan 

arbejder vi videre ift. TR’erne og 

medlemmerne? 

Udsat 

5.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

Kv17: Vi vil dagsordensætte folkeskolerne i VSF’s debat. Hvem 

skal lærere og forældre stemme, hvis folkeskolerne har højeste 

prioritet? 

6.  Siden sidst  

a) Formand og næstformand – 

herunder nyt fra skolerne 

b) Kassereren 

c) KMV 

d) Andre 

 

 

Intet til ref. 

7.  Evt. 
 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brians Dalsgaard, næstformand 


