
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Referat 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 4. APRIL 2018 KL. 12.00 – 13.45 I MØDELOKALE 3 

EMNE :  EKSTRA KS-MØDE 

REFERENT   :  BD 

AFBUD           :  

1.  Godkendelse af referatet fra sidste 

møde 

Godkendt. 

2.  Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 

3.  OK18 – aktiviteter 

 Orientering fra mødet den 22. marts. 

Nedsættelse af styregruppe og dennes 

planer. 

 Der arbejdes i styregruppen på en 

demonstration fælles med de øvrige 

lokale fagforeninger. Denne 

planlægges til den 10. april kl. 14.00, 

med mulighed for at flytte til mere 

aktuel dato. 

 Lockout-materialer? Tørklæder er 

bestilt, badges på vej…Andet?  

 Egne lokale tiltag, der skal 

understøtte kommunikations-

strategien ift. at finde ”en løsning for 

alle” 

 Væk tilliden – lokale initiativer? 

Halstørklæderne er landet i Aalborg, men på vej til Viborg. 

Der er nedsat en styregruppe ift. konfliktaktiviteter, bestående af SL, 

GL, FOA, HK, BUPL, 3F. 

Demonstrationen den 4. april på 1. strejkedag udskudt pga. 

forligsmandens udskydelse af konflikten. Den 10. april er der stor 

demonstration, i fald vi er lockoutet. Forventeligt at den 10. april 

ikke bliver aktuel. 

Der planlægges at støtte op omkring strejker i de store byer. Randers 

og Aalborg vil være oplagte, og de melder tilbage på vores 

henvendelser. 

Der opfordres til, at TR sætter gang i ”Vi bakker op”… Disse kan 

hænges op I Kjær’s Boghandel, så man kan se, hvem der bakker op 

og lokalet kan bruges som udstillingsvindue. 

JW/BD lægger filen ud på Insite. SKAL trykkes på karton. 

Flg. aktiviteter planlagt: 

 Demonstration den 10. april 

 Lokaler i gågaden (Kjærs Boghandel) 

 Vi bakker op-skilte 

 Opbakning til demoer i ”de store byer” 

 Evt. idrætsarrangement 

 

  



4.  Revideret mødeplan i april (5 min.) 

Skal vi følge planen vedr. ugentlige TR-

møder med deltagelse af TRS, nu da 

situationen igen har ændret sig? 

 

Der afholdes ugentlige møder fremadrettet. KS mener, der bør være 

andet på dagsordenen end OK-18. 

Skoleårets planlægning er i fuld gang. 

Hvordan beregnes nedskrivning, når man har kolleger på 

efter/videreuddannelse? 

 

 

5.  Hvad rører sig ud over OK-18? 

Har vi fokusområder, vi skal have klar til 

at spille på banen, når vi kommer på den 

anden side af OK-18? 

TR/AMR-møde den 25. april. Vi vender med TR-gruppen, om det er 

nu, vi kan afholde et møde om eksempelvis ”professionel kapital”, 

der kan give et positivt afkast ind i næste skoleår 

6.  Evt. 
Intet til ref. 

 

 

Venlig hilsen 

Brian Dalsgaard, næstformand 


