
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 22. NOVEMBER 2017 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :   BD 

AFBUD           :  

1.  Budgetopfølgning (10 ) 

Drøftelse af evt. opmærksomhedspunkter 

ift. budgetopfølgningen. 

Bilag 

Kredsens budget blev gennemgået af kassereren. Budgettet rammer 

ret præcist. Enkelte større poster, der kan give udslag, mangler. 

2.  Kontingentsatser pr. 1. januar 2018 (5) 

Fastsættelse af kontingentsatser gældende 

fra kommende kalenderår. 

På kongressen 2017 blev det vedtaget, at 

de centrale kontingentsatser for 2018 

forbliver på samme niveau som nu. Vi 

foreslår, at vi på samme måde fastholder 

det lokale kontingent. 

(Se vores nuværende kontingentsatser 

her) 

 

Det nuværende kontingent fastholdes. 

3.  Evaluering af afholdte møder og 

arrangementer 

- TR/KS-seminar på Skarrildhus 

d. 2. – 3. nov. 2017 (Rammer og 

indhold - herunder de 4 oplæg. 

Hvordan kan vi bruge 

oplæggene?) 

- Viborg for Velfærd d. 7. nov. 

2017 kl. 16.00 på 

Rådhuspladsen, Viborg Rådhus 

- ERFA-mødet d. 8. nov. 2017 

- Arbejdsmiljøkonferencen på 

10CV d. 13. nov. 2017 

- TR/AMR-møde d. 13. nov. 2017  

på 10CV 

 

TR/KS-seminar: 

Der er reageret på dårlig akustik og problemer omkring 

elektronikken. 

Jacob Bjerre: Interessant oplæg, som dog med fordel kunne have 

taget udgangspunkt i lærer-/TR-professionens udfordringer og som 

minimum have berørt Erik Schmidt-sagen. 

Problematikken omkring ytringsfrihed er aktuel på enkelte skoler. 

Bjørn Hansen: Deltager Danmark sætter ens eget billede af 

opgave/opgaveløsning i et større perspektiv. 

Karsten Lynge Simonsen: Aalborg Lærerforenings måde at arbejde 

involverende på giver nye perspektiver på, hvordan vi fremadrettet 

kan kvalificere egen opgaveløsning i kredsstyrelsen. 

Bondos orientering var interessant og til dels opløftende. 

 

Viborg for Velfærd:  

Egons tale var god og får også ros af de andre organisationer. 

Positivt med samarbejdet med de øvrige faglige organisationer, 

hvilket vi også fremadrettet vil dyrke – dog vil vi fremadrettet 

overveje, om fællesskabet med fordel kan få en anden udtryksform 

end demonstration. 

 

ERFA-møde:  

Vi fik et mere nuanceret billede af brugen af MeeBook. Der følges 

op i arbejdsgruppen (Hasse, CRH, BD og JW) 

 

Arbejdsmiljødagen var udbytterig. Stort udbytte for deltagere fra 

http://www.dlfviborg.dk/medlemsforhold/kontingent


skoleområdet. Dog kunne det store gruppearbejde med fordel have 

veget pladsen for arbejde i de lokale arbejdsmiljøgrupper. 

 

TR/AMR-møde: 

Udbytte af erfaringsudvekslingen og øjenåbner ift. at 3i1 fortsat 

lever på flere skoler. 

 

4.  Kommende møder og arrangementer 

(10 min.)  

- TR-temadag og julefrokost d. 

6. december 2017. (Drøftelse af 

indhold ud over Peter Kofod kl. 

10-12) 

- Medlemsmøde om OK18 m. 

Anders Bondo d. 7. dec. 2017 

kl. 17.00 på Ungdomsskolen 

- Dannelsesdebat-aften d. 6. feb. 

2017 på Ungdomsskolen 

- Evt. møde for nyuddannede 

lærere torsdag d. 18. januar 2018 

kl. 16.30-18.30?  

Orientering og input 

 

 

TR-temadag m. fokus på magtanvendelser, involvering samt oplæg 

v. Peter Kofod. 

 

Medlemsmødet med ABC den 7. december. Vi forventer at nå en 

deltagerprocent på 17 fra de fleste skoler. (17% siges at kunne 

flytte/ændre en stemning på et lærerværelse). 

 

Henrik Hansen og Henrik Stubkjær er oplægsholdere. BD/JW tager 

fat i Lederforeningen ift. den nærmere planlægning. 

 

Skole-MED har fokus på rekruttering og fastholdelse. BD/JW 

indkalder nyuddannede. 

 

Anne følger op på, hvorvidt Svend Brinkmann er en mulighed til 

foredrag i 2019. 

 

Ekstra KS den 29. november 2017 

5.  
Kredsens indsatsområder  

Indsatsområdet omkring evaluering og 

evt. nytænkning af TR-møderne. 

Tilbagemelding på Anni og Annes 

miniundersøgelsen vedr. TR-møder. 

Drøftelse og beslutning ift. fremtidige 

TR-møder. 

Evt. andet ift. andre indsatsområder. 

 

Besvarelse af spørgeskemaet blandt TR’erne gennemgået. 

 

Der er desværre formentligt ikke nogen, der har søgt 

Meningsdanner-uddannelsen. Der arbejdes videre næste år. 

 

Der er fundet en kandidat til AMR Hoved-MED (Michael Bendix 

Hansen, Finderuphøj skole). KS har en opgave ift. at sørge for, at 

flest mulige AMR’er møder op til valghandlingen d. 15. december 

kl. 12.00 på hovedbibilioteket i Viborg.  

 

 

 

6.  Generalforsamling 2018 

Drøftelse af tidsplan og evt. nye tiltag i 

forbindelse med GF ’18. 

Bilag eftersendes 

 

Følgende blev programsat til det kommende KS-møde: 

 

Drøftelser af vedtægtsændringer, kandidaturer mv. 

Undersøg starttidspunkt ift. om nogle skoler har lange mødedage. 

Overvej inddragelse i debatten. Word-cloud el.lign. 

Plakat med dagsorden eller ”Bak op om generalforsamling” 

Revisoren skal have materiale, der følges op på dato. 

 

7.  Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

Punktet udsat, man læser selv referater. 

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


8.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

Drøftelse af, hvordan man reagerer på de udmeldinger, der har været 

fra politisk side. 

 

9.  Siden sidst  

a) Formand og næstformand – 

herunder nyt fra skolerne 

b) Kassereren 

c) KMV 

d) Andre 

 

 

Intet til ref. 

10.  Evt. 
Punkter til behandling på kommende møder: 

Drøftelse af kørsel til fælles arrangementer. 

Hvordan og i hvilken grad vil vi arbejde involverende? 

(Udgangspunkt i Karsten Lynge Simonsens oplæg) 

Hvordan arbejdes der videre med de politiske udmeldinger ift. 

arbejdstidsaftale? 

Lærerens dag-happening blev udsat fra oktober måned. BD tager 

teten på et initiativ op til jul. 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brians Dalsgaard, næstformand 


