
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 21. FEBRUAR 2018 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :   BD 

AFBUD           :  

1. 0

0 

Godkendelse af referatet fra sidste 

møde 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagordenen 
Godkendt 

3.  OK18  

Status på overenskomstforhandlingerne. 

Drøftelse af scenarier og evt. yderligere 

tiltag ift. OK18. 

 

Orientering omkring lokale initiativer – herunder samarbejdet lokalt 

mellem fagforeningerne. 

Drøftelse af lokale initiativer, der kan være med til at sende signaler 

længere op i det politiske system. 

Udkast til læserbrev i VSF fra alle TR’er drøftet. 

4.  Evaluering af møder/arrangementer 

 TR- og ERFA-mødet d. 7. feb. 2018 

Der blev delt gode erfaringer omkring skoleårets planlægning. Der 

arbejdes meget forskelligt, og deling af gode lokale løsninger kan 

løfte de skoler, der ikke er i gang med lokale løsninger. 

Ros til Stoholms oplæg og arbejde med resurseteamet tæt på. 

Oplæg Finderuphøj: Fint oplæg, men arbejdet med 

specialklasserække tæt på almen er ikke et tema på ret mange skoler. 

Den overordnede tankegang anvendelig. 

 

5.  Budget 2018 

Endeligt forslag til budget ’18 

(Bilag eftersendes) 

Enkelte justeringer 

Forslaget sendes videre til generalforsamlingens behandling 

 

6.  Generalforsamling 2018 

Torsdag d. 8. marts 2018 afholdes 

generalforsamling med valg til KS i BDO 

Loungen.  

Dørene åbnes kl. 16.30. Generalforsam-

lingen starter kl. 19.00. 

Tilmelding (spisning) til TR eller 

140@dlf.org senest tirsdag d. 27. februar. 

 

KS drøfter og tager beslutning omkring: 

 Temaer til beretningen 

Der arbejdes videre med de skitserede temaer til beretningen. 

 

Elektronisk afstemning skal afprøves inden GF 2019,men vi binder 

ikke an med det i år. 

 

Forberedelse af Mentimeter ligger hos AJ. 

 

Praktiske forhold afklaret. 

 

KS møder ind i god tid, så man er klar til afkrydsning ved indgangen 

kl. 16.30. 

mailto:140@dlf.org


 Folkeskoleidealet på GF? 

 Optælling af stemmer – evt. 

elektronisk 

 Teknik omkring Mentimeter mv. 

 Praktiske forhold 

 Evt. opgaver til KS 

 Andet? 

(bilag) 

7.  Forståelsespapiret 

Status på Forståelsespapiret. 

Næste forhandlingsmøde er mandag d. 

19. februar 2018. Vi har forud for mødet 

fremsendt forslag til formulering af de 

sidste ”knaster”. 

 

Aftale i form af bindende tilsagn på konkret tid ikke muligt. 

Nye/skærpede formuleringer ift. kompetenceudvikling, TR-tid og 

modtagelse af nyuddannede. 

Evt. drøftelse af perspektiverne i forståelsespapiret på et kommende 

KS-møde. 

 

 

8.  Kredsens møde med BUU d. 27. feb. 

2018 

Drøftelse af form/indhold og involvering 

af TR’erne. 

(Dagsorden eftersendes, hvis den 

kommer inden mødet) 

Mødets organisering: Det er vigtigt, at TR’erne kommer til orde. KS 

repræsenteres i alle gruppe. 

Der følges op på tilmelding på TR-mødet. 

9.  DLFinsite 

 Hvor langt er vi? 

 Hvordan får vi medlemmerne på? 

 Kan vi organisere siden mere 

overskueligt og brugervenligt? 

 Hvordan bruger vi siden internt? 

 

Kommunikationen med TR’erne kører på DLF Insite. Suppleanter 

og AMR’er er på vej på. 

Platformen kan virke uoverskuelig. Organisering i mapper kunne 

være hensigtsmæssigt. 

BD kigger på organiseringen af evt. mapper. 

 

10.  Kommende møder/ arrangementer  

 TR-mødet d. 28. feb. 2018 

 TR/AMR-mødet d. 24. april 2018 

 Åbent medlemskursus 2019 

(forslag om d. 1.-2. feb. – weekender 

i januar optaget) 

 

Punkter til kommende TR-møde: DLF Insite, generalforsamling, 

OK18 og forståelsespapir. 

 

TR/AMR-møde: Vold/trusler om vold, AMR. BD tager fat i AMR’er 

for at få input til dagsorden. 

 

Åbent medlemskursus lægges fast til d. 1.-2. februar 2019. 

11.  Kvindernes internationale kampdag 

Beslutning vedr. henvendelse om tilskud 

fra Viborg Lærerkreds til arrangement i 

forbindelse med kvindernes 

internationale kampdag d. 8. marts. 

(bilag vedlagt) 

Ikke bevilget. 

 

Retningslinje ift. støtte til behandling på et kommende KS-møde 

12.  Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

Intet til referat. 

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


- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

13. . Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

Læserbrev udfærdiget. 

14.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand – 

herunder nyt fra skolerne 

b) Kassereren 

c) KMV 

d) Andre 

 

 

Intet til referat. 

15.  Evt. punkter til næste møde 
Generalforsamling, OK18 og forståelse 

16.  Evt. 
Intet til referat 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brians Dalsgaard, næstformand 

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

