
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 9. MAJ 2018 KL. 12.30 – 15.30  

EMNE :   KS-MØDE 

REFERENT   :  BD 

AFBUD           :  

1.  Godkendelse af referatet fra sidste 

møde 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 

3.  OK18 

Evaluering af medlemsmødet d. 7. maj 

2018 – herunder tilbagemeldinger fra 

deltagere. 

Hvordan stiller det kredsen og 

forståelsespapiret, hvis forliget bliver 

stemt hjem? Hvilke handlinger kalder det 

på fra kredsen? 

 

160 tilmeldte og ikke stort frafald trods det gode vejr. 

Tilbagemeldinger fra skolerne går på, at man blev klogere og fik 

større forståelse for, at resultatet blev, som det blev. 

Rart med en fremlæggelse fra Gordon, der har siddet tæt på. 

Frustration over at musketereden kan være med til også at lægge 

pres på egne forhandlere. 

Kunne være ønskeligt med en tydeligere markering af, at vi med et 

”JA” ikke skriver under på Lov 409. 

Vi skal tage fat i de lokale politikere omkring en ”Ny start”.  Vi skal 

være opmærksomme på, at vi under en ”Ny Start” kan lægge et 

fokus på kvaliteten i Viborg Kommunes skolevæsen. Det kan være 

tilgangen til digitale platforme, forberedelsestid, afbureaukratisering, 

samarbejdstid, elevplaner. En aftale skal være et væsentligt løft af 

lærernes arbejdstid/arbejdsmiljø. 

 

 

4.  Bring Your Own Device 

Hvad siger lovgivningen – og hvilke 

beslutninger er der taget hvor i Viborg 

Kommune? 

I hvilket omfang benyttes BYOD i VK? 

Hvad betyder det for undervisningen og 

eleverne? 

 

Drøftelse af udmelding fra IT-afdelingen, hvor det tilkendegives, at 

elever, der ikke medbringer eget IT-udstyr, ikke må få de nyeste 

computere fra skolen.  

Vi vil have fokus på BYOD på skolerne via TR og på, om skolerne 

er på linje med de kommunale retningslinjer. 



5.  TR/AMR-dag d. 23. maj 2018 på 10CV 

Drøftelse og beslutning om indhold 

(Flow mellem MED’erne og Vold og 

trusler foreslås) 

 

Dagsorden godkendt – sendes ud i dag. 

 

6.  Mødekalender for 18/19  

Drøftelse af udkastet til mødekalenderen 

(ligger klar til mødet onsdag d. 9. maj 

2018) 

 

Der skal være minimum en TR/AMR-dag. 

Der kan ikke være TR-møde den 26. juni, det er dimissionsdag. 

Kan vi afsætte en hel dag til kongresforberedelse i efteråret? 

Der er 30 billetter til Pink Floyd arrangementet den 23. november. 

30 billetter til Love Shop den 18 august. Prisen bliver hhv. 125,- og 

100,- inkl. ølbillet. 

Vi afsætter fortsat mandag d. 29. oktober til kongres… Det er en 

fælles opgave, at sørge for, at der er indhold på formødet. 

7. B TR/KS-seminar i efteråret 2018 

Drøftelse og beslutning om tid, sted og 

indhold. 

 

JS tager fat i Nørgaards Højskole igen. 

Kan vi skabe en paraply, der hedder Ny Start for det kommende 

skoleår for de to dage? Her kan vi fordybe os og evt. invitere 

relevante samarbejdspartnere.  

8.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

Ros til kommunikationen via Facebook, der når en del nye 

medlemmer. 

Der sendes Nyhedsbrev ud den 24. maj, kun indeholdende en 

opfordring til at tage stilling. 

9.  Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

 

Orientering fra Hoved-MED vedr. ansættelsesprocedure for ledere. 

Der er fokus på fortrolighed og rationalisering. 

Der blev drøftet sundhedsfremme-tiltag i Hoved-MED. Silkeborg 

har en god model og et sygefravær, der kunne begrunde, at vi kigger 

efter inspiration her. 

 

10.  Nyt fra skolerne 
Intet til ref. 

11.  Evt. og punkter til kommende møder 
Punkter til kommende møder: 

 Professionel Kapital 

 Opfølgning på KS-kurset 

 Medlemsundersøgelse 

 Kredsguiden – revision 

 Drøftelse af brugen af lokale ambassadører i Kredsregi. 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 

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

