
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Referat 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 18. APRIL 2018 KL. 14.45 – 15.30 I MØDELOKALE 3  

EMNE :   KS-MØDE 

REFERENT   :  BRIAN 

AFBUD           : JACOB S. 

1.  Godkendelse af referatet fra sidste 

møde 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 

3.  OK18 

 Lokale aktiviteter/tiltag 

 Regionale aktiviteter 

 Nationale tiltag 

 Andet 

Vi tager efterlysningen af lokale aktiviteter ind i styregruppen. Der 

er medlemmer, der på nuværende tidspunkt ønsker lokale aktiviteter. 

Der arbejdes på også at lave en stor jysk demonstration frem for 

udelukkende en københavnsk stordemonstration for alle faglige 

organisationer. JW tager kontakt til KMV. 

Vi bakker op om en demonstration ved socialdemokratiets møde i 

Hald Ege. 

4.  Hvad rører sig ud over OK-18? 

Hvilke fokusområder skal vi have klar til 

at spille på banen, når vi kommer på den 

anden side af OK18? 

- Professionel kapital 

- 10. klasserne som en fortsat 

naturlig forlængelse af 

grundskolen? 

- Andet? 

Skole-MED præsenteres for tankerne bag DLF’s strategi omkring 

”professionel kapital”. KS ser det som en mulighed for at 

dagsordensætte et godt indspark til højne kvaliteten på Viborg 

Kommunes skoler. 

 

Problemstillingen omkring 10. klasse som en naturlig forlængelse af 

folkeskolen har ikke haft fokus i perioden OK18. Vi følger op i 

samarbejde med den lokale TR. 

5. B Budgetrapport 

Nedslag, spørgsmål og drøftelse ift. 

budgetrapporten  

Bilag udsendt 

Akutfonden indeholder et beløb fra regnskabsåret 2017 pga. 

forlæggelse på Vandkunstens sekretariat. 

De resterende poster følger budgettet. 

6.  Nyt fra skolerne 
IT-afdelingen opfordrer til, at man ikke giver de elever, der ikke 

bringer own device de gode computere. Er det en officiel kommunal 

holdning? Kredsstyrelsen undersøger nærmere. 



7.  Evt. 
Brickmann-arrangementet holdes på ungdomsskolen d. 17. januar 

2019 med efterfølgende spisning. Mindre medlemsbetaling. Først-

til-mølle. 

 

Emner til kommende møder: 

 Kursuskatalog 

 Medlemsundersøgelse 

 TR-kursus efteråret 2018 

 Bring your own device 

 

Koncert på Palletten 4. maj er aflyst som medlemsarrangement, da vi 

mener, det er tid til disse initiativer i en tid med en konflikt truende i 

horisonten. 

 

 

Venlig hilsen 

Brian Dalsgaard, næstformand 


