
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 29. NOVEMBER 2017 KL. 11.00 – 14.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :   BD 

AFBUD           :  

1.  Godkendelse af referatet fra sidste 

møde 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagordenen 
OK18 sat på dagsordenen som nyt punkt 5 

3.  Forståelsespapir/aftale 

Baggrunden for punktet er dels de mange 

lokalpolitiske udmeldinger ift. en 

arbejdstidsaftale for lærerne dels det 

forhold, at parterne - Viborg Lærerkreds 

og Forvaltningen (og 

Skolelederforeningen) - i december 2017 

skal drøfte processen for en evt. 

revidering af forståelsespapiret.  

KS drøfter strategi og fremadrettet proces 

ift. arbejdstid for lærerne i Viborg 

Kommune.  

Hvad står vi på og ønsker at holde fast i? 

Hvor er de største udfordringer for 

arbejdsmiljø/-glæde og trivsel og dermed 

det væsentligste at få ændret? 

 

Grundig drøftelse af perspektiverne i forståelsespapiret, samt 

hvordan man udnytter de positive politiske udmeldinger if.t en mulig 

aftale. 

Forståelsespapiret har betydet at vi i Viborg har et tæt samarbejde 

mellem lærere, ledere og forvaltning på et overordnet plan. 

Praksisforum er positivt, men resursekrævende. Forskelligheden i 

arbejdsforhold er stor. 

Vi er fortsat pressede på inklusion, forberedelse, felxibilitet, tid til 

efter/videreuddannelse samt muligvis fastholdelse af den nuværende 

lærerstab. 

Der tages kontakt til relevante samarbejdspartnere snarest for at 

blive afklaret på mulige løsninger. 

4.  Kommende møder og arrangementer 

(10 min.)  

- TR-temadag og julefrokost d. 

6. december 2017 

- Medlemsmøde om OK18 m. 

Anders Bondo d. 7. dec. 2017 

kl. 17.00 på Ungdomsskolen 

- Dannelsesdebat-aften d. 6. feb. 

2017 på Ungdomsskolen (bilag) 

- Møde for nyuddannede lærere 

torsdag d. 18. januar 2018 kl. 

16.30-18.30 (bilag) 

Relevant program for TR-temadagen er sammensat. 

 

Medlemsmødet med Bondo er der gode tilbagemeldinger på. Ser ud 

til at blive mange deltagere. 

 

JW tager fat i Hasse ift. dannelsesdebat-aften. Vi bør have en lokal 

stemme fra uddannelsesverdenen – kunne være JW/HM i 

fællesskab? Hvis der inviteres flere end politikere, ledere og lærere 

vil det ikke være tætte samtaler, som var det oprindeligt planlagte, 

men halvstore fora? 

 

Møde for nyuddannede bliver også for ikke-medlemmer, der kan 

komme og høre, hvad de pt. ikke får/er en del af. 

Der inviteres til nyansatte med tiltrædelse fra 1. aug.2016 og frem. 

Oplæg godkendt, JW arbejder videre med dette. 



- Evt. møde med BUU 

 

Orientering og drøftelse af BD/JW’s 

oplæg  

Vi står med et erfarent B&U. Vi mødes ikke før 6. februar. 

5.  OK-18 
ABC giver et godt lokalt afsæt. Faglige klubber kan blive svært at 

samle medlemmer til efterflg. En kop OK-kaffe i pauserne evt. med 

invitation af JW/BD. 

Fint materiale udsendt af Sekretariatet som TR/KREDS-udsendelse 

er særdeles anvendeligt. 

6.  Medlemsinvolvering i Viborg 

Drøftelse af involveringens form og grad 

med udgangspunkt i Karstens oplæg på 

TR-/KS-konferencen. 

Prioritering ift. den lokale involvering af 

TR’er, AMR’er og andre medlemmer på 

skolerne. 

Karsten Lynges oplæg gav stof til eftertanke. Vi har gode erfaringer 

med læserbreve under KV17 samt brugen af FaceBook. 

Vi bør være skarpere på opbygning af et korps, der kan bidrage med 

nyeste input fra de mindre områder, som eksempelvis to-

sprogsundervisning, ASF mm.  

Lokal involvering med historier fra hverdagen – også til 

politikermøder... 

7.  Generalforsamling d. 8. marts 2018 

Drøftelse af  

 Tidsplan 

 Evt. vedtægtsændringer 

 Kandidaturer 

 Form - herunder nye tiltag i 

forbindelse  

 

Bilag: Tidsplan + vedtægter 

 

Rækkefølgen bliver spisning – beretning – debat – resterende 

generalforsamling. 

Bekymret for, om vi bliver flere, end der kan være på Vinkelvej. 

Ingen vedtægtsændringer fra KS, men brug for drøftelse af 

kredsstyrelsesmedlemmers opgaver og ansvarsområder.  

Vi ønsker at afprøve tiltag ift. mere involvering i debatten om 

beretningen. Dagsordensættes til den 10. januar. 

Kandidaturer drøftet kort. 

8.  Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

Drøftelse af B&U’s punkt 9 på seneste møde: Vold og trusler om 

vold i det kommunale skolevæsen. Der er overvejende tale om en 

indskolingsproblematik. Der er massive indsatser på flere skoler. 

PPL er rimeligt hurtige til at rykke ud, men skiftende psykologer i 

afdelinger er en stor udfordring. 

9.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

Der informeres om Generalforsamling og Dannelsesdebat-aften. 

10.  Siden sidst  

a) Formand og næstformand – 

herunder nyt fra skolerne 

b) Kassereren 

c) KMV 

d) Andre 

 

 

Vi bør bakke op om en AMR til Hoved-MED fra egne rækker. B&U 

er ikke repræsenteret med en AMR. 

http://www.dlfviborg.dk/om-kredsen/kredsens-vedtaegter
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


11.  Evt. 
Intet til ref. 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brians Dalsgaard, næstformand 


