
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D.30. 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.  TR/AMR-møde d. 23. maj 2018 

Evaluering af mødet. Er der noget, der 

kræver en opfølgning? 

Ikke optimale rammer i kantinen på 10CV, men det var OK i mangel 

af bedre. 

Oplægget omkring Vold og trusler var en god opsamling på DLF’s 

politik på området, og gav klarhed over nogle tvivlsspørgsmål. 

MED-oplægget var en god præsentation af mulighederne i MED-

systemet og rart med en præsentation af vores AMR i Hoved-MED. 

4.  TR/KS-seminar i efteråret 2018 

Der er taget kontakt til Nørregårds 

Højskole ift. seminar d. 5. – 6. september 

2018 (dato endnu ikke endelig).  

Vi drøfter praktiske forhold og nærmere 

indhold på seminaret. ”En ny start” 

kunne være overskriften, hvis forliget 

stemmes hjem. Vi afventer endelig 

tilbagemelding fra sekretariatet ift. kursus 

om ”uddannelsespolitik og 

skoleudvikling i krydspresset mellem 

styring og lokal frihed”. 

 

Vi arbejder på at finde en anden dato. 

Vi vil fortsat have ”En ny start” som overordnet paraply. 

Der arbejdes videre med oplæg omkring pædagoger i 

undervisningen samt læringsmålstyring og platforme 

En ny start: 

Hvordan udnytter vi, at der er kommet nye politiske medlemmer af 

vores udvalg, ny borgmester, ny skolechef og en OK-18, der peger i 

retning af nyt samarbejde og nye muligheder for Viborg Kommunes 

skolevæsen. 

Ulrik Wilbek + Claus Drachmann inviteres til at holde oplæg om en 

ny start for Viborgs skolevæsen.  

5.  Kredsguiden  

Revision af kredsguiden s. 7 – 9ø 

(Politikker – Løn/arbejdsforhold og Det 

pædagogiske område samt evt. drøftelse 

af ambassadørkorps) 

(kredsguiden) 

Kredsguiden revideret s. 7-9. Tilføjelse af indsatsen med et 

pædagogisk ambassadørkorps. Den resterende del revideres på de 

kommende KS-møder 

http://www.dlfviborg.dk/media/9829642/kredsguiden-2016.pdf


6.  Mødekalender for 18/19  

Drøftelse af udkastet til mødekalenderen  

(bilag følger fredag) 

Kalender drøftet og tilrettet. 

7.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

Nyhedsbrev: opsamling på OK-afstemning og aktuel info vedr. 

sommerferie. 

8.  Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

 

Demografiudviklingen på skoleområdet er problematisk: Der vil 

være et fald i antallet af elever, men ikke i antallet af klasser. Dette 

bør have politisk bevågenhed. 

Skole-MED aflyst grundet kalendersammenfald. 

Fælles-MED: Møde med politisk udvalg. Der er fokus på 

samarbejdet mellem almen og specialområdet. 

 

9.  Nyt fra skolerne 
Orientering om aktuelt fra skolerne. 

10.  Evt. og punkter til kommende møder  Pædagoger i undervisningen (skoleopgørelse) 

 Konvertering af understøttende undervisning (skoleopgørelse) 

 ”Ny start” i Viborg Kommune 

 Opfølgning på KS-kurset 

 Medlemsundersøgelse 

 Kredsguiden – revision 

 Kommunikation/kreds-skabeloner mv. 

 Der indkøbes ny projecktor med lavere støjniveau. 

 

 

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

