
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Referat 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 27. JUNI 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.  Budgetrapport og investeringer 

Orientering og drøftelse af 

budgetrapporten  

Drøftelse og evt. beslutning vedr. 

investeringer 

(Bilag eftersendes) 

Budgetrapport gennemgået. 

Nets-udgiften skal rettes til, da vi ikke længere har denne udgift efter 

at være gået over til central opkrævning af kontingent. 

Drøftelse af, om formuen skal placeres anderledes fremadrettet. 

Kassereren er undersøgende på, hvordan andre kredse agerer. 

OBS på et stærkt faldende elevtal, der på sigt kan resultere i faldende 

medlemstal. 

4.  Lokalt ambassadørkorps 

Hvordan får vi skubbet det lokale 

ambassadørkorps i gang? Hvem gør 

hvad? 

(Bilag) 

Drøftelse af form og indhold på et evt. ambassadørkorps. Hvilke 

temaer skal vi rejse? Hvordan sikrer vi en god start, så man som 

ambassadør oplever at blive brugt? 

Der arbejdes videre med temaet på TR/KS-seminar til september. 

5.  Kredsguiden  

Revision af s. 10-13 (inkl.) 

(Bilag: Kredsguide med rettelser fra 

sidste møde) 

 Side 10-13 revideret. 

6.  ”Ny start” og kommissionsarbejdet 

Orientering om status efter 

formandskursus og besøgs af 

kommissionsformand Per B. d. 26. juni 

2018 

Hvilke handlinger og tiltag kalder det på 

hos os? 

 

JW og JS orienterede om mødet med kommissionsformanden, der 

var meget lyttende. Flere emner blev vendt: Herunder aftale vs. 

forståelse, tid på opgaver og vigtigheden af god ledelse. 

Vi har arrangeret møde m. Ulrik Wilbek og Per Møller Jensen samt 

skolechef Claus Drachmann vedr. Ny start for Viborg Kommunes 

skolevæsen 



7.  TR/KS-seminar d. 5. – 6. sep. 2018 

Foreløbige beslutninger: 

Sted: Nørregårds Højskole 

Tid: Onsdag d. 5. – 6. september 2018 

Tema: ”En ny start” 

 

Program: 

Onsdag: Oplæg og drøftelser vedr. ”Ny 

start”, møde med skolechef Claus 

Drachmann, sociale aktiviteter. 

Torsdag: Kursus v. DLF’s 

kursusafdeling: ”Uddannelsespolitik og 

skoleudvikling i krydspresset mellem 

styring og lokal frihed”. Særligt fokus 

pædagoger i undervisningen samt 

læringsmålstyring og platforme 

Drøftelse af yderligere ift. indhold og 

praktiske forhold samt evt. uddelegering 

af opgaver. 

 

Udkast til program gennemgået og tilrettet. 

Vi er undersøgende på at invitere Hasse Mortensen til oplæg/dialog, 

om hvordan skolelederne ser på ”En ny start…”, og hvor er der 

sammenfald i interesser? 

Jacob booker kanoer og laver oplæg vedr. ambassadørkorps. 

Program udsendes inden sommerferien. 

 

  

8.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

 

Der udsendes nyhedsbrev inden sommerferien. 

9.  Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

 

Intet til ref. 

10.  Nyt fra skolerne 
Ny skoleleder ansat på Løgstrup Skole. 

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

 Konvertering af understøttende undervisning (skoleopgørelse) 

 Opfølgning på KS-kurset 

 Medlemsundersøgelse 

 Kredsguiden – revision 

 Kommunikation/kreds-skabeloner mv. 

 

 

Venlig hilsen 

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


Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


