
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 24. JANUAR 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.  Evaluering af møder/arrangementer 

 TR-mødet d. 17. januar 2018 

 Mødet for nyansatte d. 18. januar 

2018 

 

 TR-møde: God drøftelse af perspektiverne i at fortsætte/ikke 

fortsætte med forståelsespapiret. 

”Nyt fra skolerne” bør dagsordensættes tidligere, så det ikke er et 

punkt, vi ender med at udsætte.  

ødelederrollen går fremover på skift mellem de tre KS’er. 

Møde for nyansatte: Nogle nyansatte melder positivt tilbage på 

mentorordning det første år – kan man tænke den ind i 

Forståelsespapiret? 

Flere nyansatte over 750 timers undervisning årligt, hvilket presser 

på opgaveløsningen. 

4.  Budget 2018 

Fortsat drøftelse af prioriteringer ift. 

budgettet for 2018 – herunder bl.a. TR-

seminar og åbent medlemskursus. 

(Bilag eftersendes) 

Drøftelse af, hvorvidt der skal afsættes et ekstra frikøb til et 

kredsstyrelsesmedlem, der skal gøre det pædagogiske område mere 

synligt samt dagsordensætte det i kreds- og TR-regi. Der ser ud til at 

være luft i budgettet til dette. 

Der rettes henvendelse til Carsten Freundt og Bjarke Nørremark for 

en opfølgning på KS-kursus i efteråret. 

Beslutning: Der afsættes ikke midler til et ekstra frikøb, men 

Kredsstyrelsen kan gøre brug af dette i forbindelse med specifikke 

opgaver. 

Åbent Medlemskursus bør ligge i januar, for at sikre bedst mulig 

opbakning. 

5.  Generalforsamling 2018 

Torsdag d. 8. marts 2018 afholdes 

generalforsamling i BDO Loungen. 

Dørene åbnes kl. 16.30. Generalforsam-

lingen starter kl. 19.00.  

 Fortsat drøftelse af organisering og 

arbejdsopgaver i kredsstyrelsen 

 Nyt vedr. kandidaturer? 

 Drøftelse af punkter til beretningen 

 

Alle i Kredsstyrelsen genopstiller til deres nuværende poster. 

Nye kandidater kan indsende præsentation senest den 25. februar – 

så kommer de med i generalforsamlingsmaterialet, der udsendes den 

28. februar. 

 

Punkter til beretningen drøftet. 

 

 



6.  Forståelsespapiret 

Fortsat drøftelse af forståelsespapiret og 

evt. nye input til forhandlingerne. 

Drøftelse af status og input fra TR-mødet. 

Prioritering af vilkårene for kompetenceudvikling. 

Eftervideruddannelsesvilkårene har betydning for den kollega, der 

deltager, men også for dem, der skal løfte opgaven på skolen. En 

forbedring af vilkårene må ikke blive en belastning for teamet, når 

der fra centralt hold afsættes midler til vikardækning. 

Ligeledes prioriteres vilkårene for nyansatte, jf. dagsordenens punkt 

3. 

Tillidsvalgtes vilkår prioriteres, da erfaringerne fra Praksisforum 

viser, at et velfungerende samarbejde mellem TR og ledelse er det 

stærkeste udgangspunkt for et godt arbejdsmiljø. 

7.  Evt. nyt vedr. kommende møder/ 

arrangementer  

- 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  

- Møde for børnehaveklasse-

lederne torsdag d. 1. februar 

2018 kl. 16.30-18.30 

- ERFA-mødet d. 7. januar 2018 

 

Kort orientering. 

8.  OK18  

Tilbagemelding fra kredsformandsmødet 

tirsdag d. 23. januar 2018. 

Drøftelse af evt. yderligere lokale 

initiativer. 

Kredsformanden orienterede. 

Formand/næstformand arbejder på at sikre lokalt samarbejde og 

opbakning mellem fagforeningerne.  

9.  Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

Orientering om proceduren for ansættelse af ny skolechef. 

10. . Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

Intet til ref. 

11.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand – 

herunder nyt fra skolerne 

b) Kassereren 

c) KMV 

d) Andre 

 

 

Intet til ref. 

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


12.  Evt. punkter til næste møde 
Udsat. 

13.  Evt. 
Intet til ref 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brians Dalsgaard, næstformand 


