
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Referat 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 8. AUGUST 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.  Skolernes brug af §16b og pædagoger i 

undervisningen 

Forslag om, at vi vha. Survey Exact får 

kortlagt skolernes brug af § 16 b samt 

pædagoger i undervisningen  

(Forslag til spørgsmål eftersendes efter 

sommerferien) 

Kredsstyrelsen ønsker et overblik over, hvilke opgaver og i hvilket 

omfang ikke læreruddannet personale varetager 

undervisningsopgaver. 

Det undersøges, om vi kan skabe et overblik i samarbejde med 

forvaltningen, alternativt bliver det en opgave i forbindelse med den 

kommende tast-selv-dag. 

Samme arbejdsgang gør sig gældende ift. brugen af § 16 b. 

4.  Medlemsundersøgelse 

DLF har foretaget en 

medlemsundersøgelse af arbejdsforhold, 

elevernes udbytte af undervisningen og 

den lokale kreds. Undersøgelsen er 

foretaget i hhv. 2013, 2015 og 2017. 

Drøftelse af resultatet og overvejelser 

om, hvorvidt der er noget, der kræver 

ekstra opmærksomhed eller kalder på 

handling. 

(kredsuds. 042/2018 med de nationale 

resultater og især de tre vedhæftede bilag 

med de lokale resultater) 

Flere af de lokale tal, giver grund til eftertanke og bør bruges aktivt: 

 Samlet set er mere end 80 % ”over middel”-tilfredse med at 

være lærer/børnehaveklasseleder i Viborg Kommune 

 55% overvejer helt at forlade branchen – og begrundelsen er 

primært manglende sammenhæng mellem tid og opgaver  

 72-77% mener, at bedre forberedelse og bedre støtte til 

udfordrede elever kan højne elevernes udbytte 

 50% vurderer at ligge ”under middel” på muligheden for at 

yde støtte til udfordrede elever 

 50%+ mener, at kortere skoledage vil give større udbytte 

 44% mener, at der er manglende fleksibilitet 

 

Vi skal have et overblik over, hvor mange steder man har reel 

mulighed for at hjemmeflekse. Der er skoler, der arbejder med ikke-

nedskrevne aftaler og/eller aftaler, der ikke har været omkring 

kredskontoret. 



5.  Ny start 

Ny start-samarbejdet skal kunne mærkes 

helt ude på skolerne. KS påbegynder 

arbejdet med at lave en strategiplan for 

arbejdet.  

Forberedelse: Alle læser 

inspirationsmaterialet vedr. Ny start 

(kredsuds. 069/2018) og medbringer 4 

emner, som tænkes som en vigtig del af 

det kommunale og/eller lokale ”Ny 

start”-samarbejde. 

(Bilag: kredsuds. 069/2018) 

Ny Start tager udgangspunkt i flg. 4 emner: 

 Meningsfuld anvendelse af Meebook, herunder også nye 

vejledende Fælles mål og elevplaner.  

 Arbejdstidsaftale – der tager udgangspunkt i at sikre tid på 

opgaverne (opgaveoversigten) samt en rimelig mængde af 

forberedelsestid, der ikke kan inddrages. 

 Professionel kapital - med udgangspunkt i det intro-møde, 

der er den 13. august 2018 for Skole-MED. 

 Inklusion – herunder også støtte til elever med særlige behov 

og visitationsprocedure til evt. andet skoletilbud. 

 

Vi har ikke prioriteret temaerne, men de skal være gennemgående 

indsatsområder for det kommende skoleår. 

6.  ”Vi borg(er) for folkeskolen vol. 2 

Overvejelser over og evt. beslutning om 

opfølgning på forårets samarbejde med 

skolelederforeningen omkring den gode 

folkeskole i Viborg. 

 

God respons/effekt af mødet fra de lokale politikere. Vi er 

opsøgende på, om det samme gør sig gældende for 

bestyrelsesformænd og skoleledere. 

Der tages initiativ til et ”vol. 2-møde”, hvis der er opbakning fra 

lederforening og bestyrelser. 

 

7.  Kommende møder og arrangementer: 

 TR-møde d. 15. august 2018 m. 

delvis deltagelse af Ulrik Wilbek og 

Per Møller 

 Fmd./nfmd.s møde med UW og PMJ 

d. 15. august 2018 

 TR/KS-seminar d. 5. – 6. september 

2018 

 Formands-/næstformandskonference 

d. 30. – 31. august 2018 (Ny start) 

 Faglig klub-møder med deltagelse af 

kredsen  

 Love shop d. 18. august 2018 på 

Paletten 

Kommende TR-møde:  

Der afsættes tid til at forberede mødet med Ulrik og Per. Dagsorden 

kommer senest fredag. 

 

TR-seminar:  

Vi kan ikke være i Bøgeskovskolens hal om eftermiddagen, så der 

skal være en anden aktivitet, hvis vejret ikke tillader kanosejlads. 

JS/BD har stafetten. 

JS forbereder oplæg vedr. ambassadørkorpset og JW/BD har oplæg 

på arbejdet med kredsens indsatsområder. 

 

Faglig klub-møder: 

BD inviterer til faglige klubber, og som udgangspunkt deltager 

JW/BD sammen med enten Anni eller Jacob. 

 

Love Shop og Dicte/Hempler: Der er endnu billetter at få 

 

8.  Kredsguiden  

Evt. forslag til ændringer af Kredsguiden 

s. 13 – 20 drøftes. 

(Bilag: Kredsguiden) 

 Side 13-20 revideret med enkelte rettelser. Lægges på hjemmesiden 

asap. 

9.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, på Facebook, i 

nyhedsbrev, læserbreve m.v. 

Loveshop – der er billetter tilbage.  

Der skal sendes rundt til TR’erne, at der fortsat er mulighed for at 

købe! 

 



 

10.  Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

 

Intet til referat 

11.  Nyt fra skolerne 

 

 

Intet til referat 

12.  Evt. og punkter til kommende møder  Kommunikation/kreds-skabeloner mv. 

 Herning Lærerforening vender tilbage vedr. evt. oprettelse af 

Fond. 

 Orientering fra konsulenterne 

 Forhåndsaftaler 

 Løntjek 

 

 

 

Venlig hilsen 

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

