
 

 

 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Referat 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 25. APRIL 2018 KL. 13.30– 15.30 (EFTER DEMOEN FORAN 

REGIONSHUSET) 

EMNE :   KS-MØDE 

REFERENT   :  ANNE 

AFBUD           : BD 

1. 
Godkendelse af referatet fra sidste 

møde 

Godkendt 

2. 
Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

3. 
OK18 

 Status  

 Planlagte aktiviteter 

 Andet? 

 

Orientering og drøftelse 

Der er forhandlinger på det kommunale område i dag. Man tror 

stadig på det, til trods for udviklingen på det regionale område i nat. 

Vi drøfter aktiviteter (demonstrationer) den kommende tid, men 

afventer fortsat situationen i forhandlingerne. Der bliver meldt ud, så 

snart der er noget konkret i kalenderen. Vi planlægger et 

medlemsmøde (fx dagen inden evt. lockoutstart), når vi ved, om der 

er forlig eller forlis. 

 

4. 
DLF’s kursuskatalog for efteråret ’18 

Hvilke kurser skal KS byde ind på og 

opfordre tillidsvalgte til at byde ind på? 

 

(Se kredsudsendelse 016/2018 på DLF 

InSite fra d. 28. februar 2018) 

JW og AH søger “Kom ud med dit budskab”-kurset. 
 
Vi søger “Uddannelsespolitik og skoleudvikling...” til et TR-/KS-

seminar. 
 
Vi opfordrer TR’erne til at kigge på “Forandringer i Fællesskab”, 

“Skolens budget...” og “Lad os sammen styrke skolens udvikling...”. 
 
Kurser for de mindre medlemsgrupper er disse TR’er traditionelt 

selv opmærksomme på. 

5. B TR/KS-seminar i efteråret 2018 

Input til tema, indhold og forslag til 

datoer. 

Vi søger kurset “Uddannelsespolitik og skoleudvikling...” 
Vi drøfter stedet; et alternativ til Skarrildhus? Vi overvejer steder, 

indtil næste møde. 
Vi undersøger, om det kan foregå d. 5.-6. september 2018. 



 

 

6. 
Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

Vi forventer, at de interesserede selv holder sig orienteret i 

medierne. Vi melder ud til alle medlemmer, når der er noget konkret 

at melde ud. 

7. 
Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

 
En opfølgning på “VIBORGer for folkeskolen”? 

 

KS bakker op om Skole-MED’s evt. satsning på forløb omkring 

Professionel Kapital. 
 

 

8. 
Nyt fra skolerne 

Der forventes en udmelding i slutningen af denne uge ang. ny leder 

på Vestervang. 

Ny pædagogisk leder ansat på Houlkærskolen 
Der er sendt invitationer ud til Praksisforum til de skoler, der ikke 

har haft besøg endnu. De ligger alle placeret inden sommerferien. 

9. 
Evt. og punkter til kommende møder 

- Kalender for det kommende skoleår. 

- Medlemsarrangementer i efteråret 

 

 

 

Venlig hilsen 

Anne Halkjær Johnsson 

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

