
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 7. MARTS 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.  Generalforsamling: 

GF foregår d. 8. marts 2018 i BDO-

loungen. Dørene åbnes med afkrydsning 

kl. 16.30, spisning kl. 17.15 og 

generalforsamling kl. 19.00. 

 221 tilmeldte 

 Orientering om praktiske 

forhold. 

 Drøftelse af punkter, KS ønsker 

debatteret 

 Mundtlig beretning 

 Brug af Mentimeter 

 

Tilfredsstillende antal tilmeldte. 

 

KS møder ind mellem 16.00 og 16.30 

 

Beretning drøftet og tilrettet 

 

Det hedder beretningen og ikke ”formandens beretning”, og derfor 

enighed om, at vi som KS skal bakke op om denne. 

 

Debatpunkter drøftet – som udgangspunkt er det salens punkter, vi 

tager udgangspunkt i. 

 

Ledige pladser som suppleanter – BD slår op på Insite 

 

Vi sigter efter at være færdige 22.00 

 

Beretning behandles frem til senest 20.45 

 

Valghandlingen ændres til 1+1+3+suppleanter i 2020 

 

 

4.  Evaluering af møde med BUU(10 min.) 

Ny struktur for mødet med BUU. 

 Generel vurdering af mødets 

værdi 

 Fik vi dagsordensat de rette 

punkter? 

 Udbytte ift. tidligere møder med 

BUU? 

Stor tilfredshed med formen. 

 

Budskaberne blev modtaget af politikerne. Og der var lydhørhed. 

 

Vi ønsker at videreføre denne form… 



5.  OK18 – status og handleplan 

Der orienteres tirsdag den 6. marts om, 

hvilke skoler der er udtaget til konflikt. 

Drøftelse af det lokale scenarie og 

indsatser ift.: 

 Inddragelse af medlemmer 

 Orientering og tæt koordinering 

med TR 

 Eksternt ift. lokale 

samarbejdspartnere 

 Evt. deltagelse i større 

arrangementer 

Der er fortsat opbakning til musketereden,  

 

Der er arbejdes lokalpolitisk ift. de store politiske partier. 

Orientering ift. de faktiske forhold og hvad der reelt er lagt frem til 

forhandling. 

   

6.  Forståelsespapir 

Forståelsespapiret er forhandlet færdig. 

Vi er fortsat enige om retningen. Fokus 

på hvor og hvordan, der sættes ind og 

hjælpes videre, når der er udfordringer. 

Orientering om forhandlingerne og 

outcome. Papiret er nu underskrevet, men 

afventer udfaldet af OK18 for evt. 

tilretning. 

 

Behandles 13. marts. 

7.  Medlemsaktiviteter 2018/19 

Henvendelse fra Paletten, om vi ønsker 

billetter i løbet af foråret. 

 

Kan vi lave en særaftale med et af de navne, der er på Paletten, til et 

arrangement under en evt. konflikt? 

 

8.  Kommunalt nyt (5 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

 

9.  Ekstern kommunikation (5 min.) 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

 

10.  Evt. 
Orientering vedr. nyvalgt AMR… 

Orientering ift. Baglandsmøder. 

Der arbejdes med at etablere en gruppe/forening i kommunalt regi, 

der vil arbejde med fælles indkøbsaftaler for medarbejdere i Viborg 

Kommune. Herunder bl.a. Sundhedsforsikring. 

 

 

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

