
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 10. JANUAR 2018 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :   BD 

AFBUD           :  

1.  Godkendelse af referatet fra sidste 

møde 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagordenen 
Godkendt. 

3.  DLF InSite (15 min.) 

BD orienterer om DLF’s nye 

kommunikationsplatform. 

DLF Insite p.t. kun tilgængeligt på computerne på DLF’s netværk. 

Kort intro – resterende udsat til TR-mødet den 17. januar 2018. 

4.  Evaluering af møder/arrangementer 

(10 min.) 

TR-temadagen d. 7. december 2017: 

 Peter Kofoed 

 Julefrokost 

 Andet 

ABC OK-18-medlemsarrangementet: 

 Hvilke overvejelser gav ABC’s 

oplæg anledning til?  

 Hvilke tilbagemeldinger har der 

været? 

 Praktiske forhold 

 

TR-temadagen: 

Peter Kofod som oplægsholder: Relevant og særligt brugbart i 

forhold til den generelle perspektivering. Der er mulighed for at 

vinde politisk terræn. 

 

Stationens forplejning var i top og prisen rimelig. Fint at støtte Cafe 

Brændpunktet, der har en god profil omkring et socialt ansvar. 

 

ABC-OK18: 

 

Der er positive tilbagemeldinger fra lærerværelserne. Anders’ oplæg 

giver øget indsigt i det bagtæppe, der danner grundlaget for 

forhandlingerne. 

Viden på lærerværelset er vigtig ift. til de udfordringer, der kan 

komme omkring en overenskomstforhandling. 

 

Praktisk: Ros til forplejningen, men KRAFTIG opfordring til afbud, 

hvis man bliver forhindret. Anslået fremmøde 180-190 af 225 

tilmeldte. Det giver en unødvendig udgift på godt 4000 kr. for 

Kredsen.  

5.  Budget 2018 (15 min.) 

Udkast til budget 2018 fremlægges. 

Justeringer og evt. nye prioriteringer 

drøftes. 

Desuden beslutning om, hvorvidt vi skal 

anvende midler fra Særlig Fond til 

konfliktforebyggende aktiviteter (jf. 

kredsudsendelse 103/2017) 

AB følger op på, om der er en deadline for opkrævning af frikøb. 

 

Medlemsaktiviteter: Der opretholdes 4 årlige tilbud som 

udgangspunkt, og der skal sigtes bredt. Medlemsaktiviteter må gerne 

være forbundet med en udgift. 

 

Kursusomkostninger: Der opretholdes et årligt arrangement for 

TR’erne med overnatning og fokus på fortsat at sikre samarbejde og 

sparring mellem TR’erne. 

 



 
Drøftelse af Åbent Medlemskursus, udgifter til en evt. dyr 

foredragsholder (Brinkman) og en muligvis større udgift til 

Generalforsamling 2019. 

Enig beslutning i KS om at give mulighed for finansiering af 

konfliktforebyggende aktiviteter via Særlig Fond (jf. 

kredsudsendelse 103/2017). 

6.  Generalforsamling 2018 (15 min.) 

Torsdag d. 8. marts 2018 afholdes 

generalforsamling i BDO Loungen. 

Dørene åbnes kl. 16.30. Generalforsam-

lingen starter kl. 19.00.  

 Drøftelse af kredsstyrelses-

medlemmers ansvar og opgaver (se 

nuværende på s. 13-14 i kredsguiden) 

 Afklaring af kandidater til posterne 

som: 

- Formand 

- Næstformand 

- KS-medlem 

- Kongresdelegeret 

 Drøftelse af afviklingen af GF (nye 

tiltag) og øvrige praktiske forhold. 

 

Maden bestilt til 17.15 

 

Der afsættes 1½ time til spisning – buffet 2. 

 

Efter formandens beretning anvendes Mentimeter til at kickstarte 

debatten. 

 

Længere drøftelse af mulighederne for at sætte en samlet KS 

stærkere i spil. Kræver det ekstra frikøb? Er vores organisering rigtig 

ift. de kræfter, der er i kredsstyrelsen? Kan ansvarsområder 

uddelegeres? Alternativer drøftet. Genoptages på næste KS-møde. 

 

Kandidaturer: 

JW genopstiller som formand 

BD genopstiller som næstformand 

Anni genopstiller som kasserer (og evt. delegeret) 

Anne genopstiller som delegeret og KS’er 

Jacob endnu uafklaret. 

  

7.  Forståelsespapir/aftale (45 min.) 

På et møde d.13. december 2017 har vi 

(JW/BD) med forvaltningen og 

Skolelederforeningen drøftet processen 

for en revidering af forståelsespapiret.  

På baggrund af tilbagemeldingerne fra 

TR-temadagen samt mødet d. 13. 

december 2017 drøfter KS strategi og 

fremadrettet proces ift. arbejdstid for 

lærerne i Viborg Kommune.  

Hvor er de største udfordringer for 

arbejdsmiljø/-glæde, trivsel og kvalitet og 

hvilke ændringer i forståelsespapiret 

ønsker vi i den forbindelse at pege på? 

(bilag fra temadagen) 

 

Der skal være fokus på de 4 områder, vi er mest udfordret på: 

 Vilkår for efter/videreuddannelse 

 Forberedelse 

 TR-vilkår 

 Fleksibilitet. 

 

Er udbyttet af Forståelsespapiret fortsat tilfredsstillende, når det viser 

sig at efterlade nogle skoler og medarbejdere med markant dårligere 

mulighed for at lykkes med opgaven end kollegerne på naboskolen? 

Hvordan skal vi fortsat forklare, at der er meget store forskelle i 

vilkårene skolerne i mellem? 

8.  Kommende møder/arrangementer (10 

min.) 

- TR-mødet d. 17. januar 2018 

- Møde for nyuddannede lærere 

torsdag d. 18. januar 2018 kl. 

16.30-18.30 (invitation vedlagt 

som bilag) 

- Volleyarrangement lørdag d. 

27. januar 2018 kl. 13.00-17.00 

- VI BORG(er) for folkeskolen 

tirsdag d. 6. feb. 2017 kl. 17.00 – 

19.00 på Ungdomsskolen 

(invitation vedlagt som bilag) 

Punktet udsat. 

http://www.dlfviborg.dk/om-kredsen/kredsguiden-viborg-laererkreds


- Møde for børnehaveklasse-

lederne torsdag d. 1. februar 

2018 kl. 16.30-18.30 

Orientering og evt. input til den praktiske 

og indholdsmæssige del. 

9.  OK-18 (10 min.) 

Status og gensidig orientering 

Kort orientering. 

10.  Kommunalt nyt (5 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

Intet til referat. 

11.  Ekstern kommunikation (5 min.) 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

Formanden for Skolelederforeningen, Hasse V. Mortensen og JW 

har sammen forfattet et læserbrev, som bliver bragt i VSF d. 11. 

januar 2018. 

12.  Siden sidst (5 min.) 

a) Formand og næstformand – 

herunder nyt fra skolerne 

b) Kassereren 

c) KMV 

d) Andre 

 

 

Udsat  

13.  Evt. 
Intet til referat 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brians Dalsgaard, næstformand 

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

