
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 14. MARTS 2018 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :   BD 

AFBUD           :  

1.  Godkendelse af referatet fra sidste 

møde 

Godkendt – En linje er faldet ud under evt.  

Lægges på DLF Insite Viborg Lærerkreds. 

2.  Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt. 

3.  Generalforsamling: 

Evaluering af generalforsamlingen – 

herunder: 

- Lokaler og teknik 

- Praktisk afvikling 

- Beretningen 

- Mentimeter 

- Kredsens vedtægter 

- Generalforsamlingsmateriale 

 

Hvilke handlinger giver 

generalforsamlingen anledning til? 

Hvilke drøftelser bringer vi videre til TR-

mødet i næste uge? 

 

 Rent praktisk var der udfordringer ift. afvikling af 

bespisningen. Dog var vi klar til GF-start kl. 19.00. 

 Slides til foreningssangen kan med fordel styres af andre end 

”kontoret”. 

 Mentimeter fungerede fint… Der kom mange 

tilkendegivelser – måske også fra medlemmer, som ellers 

ikke ville have ytret sig i forsamlingen. Det gav umiddelbart 

ikke mere debat i den store forsamling, men måske ved 

bordene? 

 Kassereren ønsker selv at kunne skifte slides. 

 Beretningen fik fortjent ros fra salen. Fyldestgørende og 

godt leveret. 

 Generelt har Loungen mere klasse end Mercantec, men er 

også noget dyrere. 

 Materialet til GF skal ikke være så omfangsrigt, men 

regnskab og budget bør være tilgængeligt på tryk, når 

gennemgangen er så hurtig. 

 Der arbejdes på at gøre fremtidige valghandlinger 

elektroniske. 

 Foreningssangen skal fremover udleveres på tryk. 

 DLF’s vedtægter skal undersøges for, om valghandlingen til 

KS kan forbedres, så alle kredsstyrelsesmedlemmer vælges 

af én omgang. Suppleanter derefter.  I så fald skal der være 

forslag til generalforsamlingen i 2019 om, at vores 

valgprocedure ændres.  

 Valgprocedure og vedtægter bør være en del af GF-



materialet. 

 

 Vigtigt, at vi får evalueret med TR’erne, om der kan skabes 

yderligere debat. 

 

 Avisens opfølgning og ekstern kommunikation. Når dele af 

beretningen sendes til VSF, kræver det særlig 

opmærksomhed ift. seneste opdateringer. 

 

4.  Konstituering og organisering: 

 Kasserer 

 Pædagogisk ansvarlig 

 Kursusansvarlig 

 Arbejdsmiljøansvarlig  

 Sekretær 

 Mødeleder 

 

Kasserer: Anni Bleicken 

 

Pædagogisk ansvarlig: JW påtager sig fortsat formelt opgaven som 

pædagogisk ansvarlig. Det overvejes, om vi kan blive skarpere på 

medlemsinvolvering ift. det pædagogiske område. JS ønsker at være 

en del af det pædagogiske team og kommer til næste KS-møde med 

et bud på, hvordan det pædagogiske arbejde kan organiseres 

anderledes.   

  

Kursusansvarlig: JW. AHJ vil gerne være en del af kursusteamet og 

kommer til næste KS-møde med et bud på opgavens omfang. 

 

Sekretær: BD. 

 

Ordstyrer (og mødeleder som forsøg sammen med JW) på TR-

møderne går på skift går på skift mellem de tre KS’er. 

 

Arbejdsmiljøansvarlig: BD. 

 

Der afsættes et ekstra frikøb til JS og AB, der deltager i faglige 

klubber i et omfang svarende til frikøbet. 

 

Kommunikation: AHJ kommer med et oplæg til kommende KS-

møde vedr. arbejdsopgaver og omfang for en evt. kommunikations-

KS’er 

 

5.  KS frem mod sommerferien – hvad 

nu? 

 KS møde med skolelederforeningens 

bestyrelse? 

 Revidering af mødeplanen?  

 Revidering af kredsguiden 

 Særlige fokuspunkter 

 

Vi afventer valg i skolelederforeningen, men der bør være basis for 

yderligere samarbejde. 

 

BD/JW lægger ekstra møder ind i kalenderen. Disse placeres 

onsdage frem til konfliktafslutning 

 

Den 21. marts er der ekstra møde 11.45 til 12.45. 

 

Revidering af Kredsguiden udsat til efter konflikten. 

 

Der arbejdes på en opfølgende kursusdag for KS med Bjarke og 

Carsten fra Sekretariatet. 

 

6.  Kommende møder: 

 TR-møde d. 21. marts 2018 

 TR-stormøde torsdag d. 22. marts 

2018 i Fredericia 

 TR/AMR-mødet d. 25. april 2018 

 

TR-mødet bliver med fokus på TR’s opgaver i forbindelse med 

konflikten.  

Drøftelse af 

praktik/mødeform/hyppighed/kontaktpersoner/aktiviteter mv. 

 

TR-suppleanter inviteres med til møderne fremadrettet – men ikke til 

den 21. marts. 

 

TR/AMR- Gode lokale initiativer – Brug af SPARK-midler, 

Vold/trusler om vold, Organisering i MED-systemet. 



7.  OK18 – kommunikation og aktiviteter 

 Stort medlemsmøde i Viborg 

Lærerkreds onsdag d. 4. april 2018? 

 TR/TRS/kontaktpersoner – Hvordan 

og i hvilket omfang bringes de i 

spil? 

 Koordinering med de andre 

fagforeninger omkring aktiviteter?  

 Opbakning til andre kredse 

(Silkeborg/Herning) og 

organisationer? 

 

Tine Agenskov bliver en del af mødet den 4. april. Tidsrammen er 

16.30 – 18.00. Der er tilmelding via TR den 23. marts kl. 12.00, med 

en pejling på deltagerantal.  

 

Præcisering af, at kommunikationen under en evt. konflikt er via 

DLF Insite. 

 

Der udsendes en forespørgsel på Insite, for at sikre, at vi alle er på 

Insite med medlemmerne. 

 

JW tager kontakt til Silkeborg og Herning Lærerkreds, så vi kan 

bakke op om deres initiativer. 

 

JS undersøger, om Humørekspressen kan spille fredag den 13. april i 

Studenterhuset. 

 

Hvem har ellers den gode kontakt til et lokalt 

band/musikere/sangere? 

 

8.  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. 

 

Udsat til efter OK-18. 

9.  Medlemsaktiviteter 2018/19 

 2 musikarrangementer (Jacob) 

 Svend Brinkmann d. 17. januar 2019 

(Anne) 

 Volleyballstævne (Anni) 

 Åbent medlemskursus d. 1.-2. feb. 

2019 (BD, JW og KS) 

 Andet? 

 

Er der nyt ift. tid, sted og indhold for 

ovenstående? 

 

4. maj Social Club på Paletten. JS tager kontakt – mulighed for ca. 

30 billetter? 

 

Svend Brinckmann den 17. januar: 100,- for medlemmer inkl. 

spisning – Mercantec kunne være en mulighed. 

 

Der er i KS enighed om, at medlemsaktiviteter p.t. ikke er 

rabatordninger for det enkelte, private medlem, men udelukkende i 

fællesskab med andre medlemmer (jf. spørgsmål på GF). 

For ”gængse” rabatordninger henvises til Viborg Kommunes 

rabatordninger og den kommende selvstændige forening for ansatte i 

Viborg kommune. 

10.  Kommunalt nyt (5 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

Udsat 

11.  Ekstern kommunikation (5 min.) 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

Der orienteres om flg. punkter i et medlemsbrev: 

 Medlemsmøde 

 Opsamling GF 

 Et OK-afsnit 

 DLF-Insite 

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


 TR-møde Fredericia 

12.  Evt. 
Intet til referat 

 

 

Venlig hilsen 

Brian Dalsgaard, næstformand 


