
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Referat 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D.21. MARTS 2018 KL. 11.45 – 12.45 I MØDELOKALE 3 

EMNE :  EKSTRA KS-MØDE 

REFERENT   :   ANNE 

AFBUD           :  BD 

1.  Godkendelse af referatet fra sidste 

møde 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 

3.  OK18 – aktiviteter 

 Stort lockout-medlemsmøde på 

Mercantec, Vinkelvej, onsdag d. 4. 

april 2018 kl. 16.30-18.00.  

Særlige opmærksomhedspunkter? 

 

 JW/BD-forslag: I en evt. lockout-

periode organiserer aktiviteter på 3 af 

ugens hverdage (hhv. lokalt, i DLF-

regi og på tværs af alle 

organisationer) –  

JW/BD-forslag: 1. fællesarrangement 

mandag d. 9. april på rådhuspladsen i 

forbindelse med gruppemøder? 

 

 Lockout-materialer? Trøjer, badges, 

tørklæder, skilte…? 

Se også kredsudsendelse 031/2018 

 

 Forventningsafstemning ift. 

medlemmernes deltagelse i 

aktiviteter og støtteaktiviteter i fx 

Silkeborg/Herning eller andre 

organisationers aktiviteter 

Drøftelse – og viderebringelse til TR-

mødet. 

OK18-aktiviteter drøftet. Tages med på TR-mødet (mentimeter ift. 

gruppearbejdet). 

Fællesarrangement med de andre organisationer foreslås til d. 9. eller 

d. 10. april. 

Vi arbejder videre med OK18-tørklæder til kommende 

arrangementer.  

Kredsstyrelsen har en KLAR FORVENTNING om, at de lockoutede 

medlemmer deltager i de relevante, lokale OK18-arrangementer. 

Kredsen har desuden en KLAR FORVENTING om, at ikke-

lockoutede medlemmer deltager i det omfang, deres arbejde tillader 

det. 



4.  Revideret mødeplan i april (5 min.) 

I forbindelse med en evt. konflikt foreslås 

mødeplanen revideret (se bilag). 

Beslutningen fremlægges på TR-mødet. 

(bilag) 

 

Tidsplanen afventer forløbet. Umiddelbart lægges der op til, at 

TR/TRS-gruppen i en evt. kommende konfliktperiode mødes 1-2 

gange om ugen. KS ligeledes (obs på, at AHJ ikke er lockoutet og 

derfor først kan møde ind efter arbejdstid plus på onsdage). 

5.  Organisering af KS (20 min.) 

 Pædagogisk team (JS) 

 Kursusansvarligt team (AHJ)  

 Kommunikation (AHJ) 

Drøftelse af opgavernes organisering og 

omfang (de i parentes nævnte kommer 

med et oplæg, som drøftelsen kan tage 

udgangspunkt i). 

 

AHJ får 30 timers frikøb til kommunikation (bl.a. Facebook, GF-

materiale, evt. logo mv.) 

JS får 20 timer til opstart på arbejdet med pædagogiske tiltag – 

herunder især et ambassadørkorps. 

AØB og JS får hver 20 timer til deltagelse på faglig klub-møder. 

6.  Evt. 
Intet til ref. 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


