
VIBORG LÆRERKREDS
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING

Dagsorden

TID & STED : ONSDAG D. 9. JANUAR 2019 KL. 12.15 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET

EMNE : KS
REFERENT : BD
AFBUD :

1. Forståelsespapiret

Opfølgning og evaluering ift.
forhandlingsforløbet.

Hvordan sikrer vi, at forståelsen og tankerne
bag den får fornyet liv?

Kan et styrket samarbejde mellem parterne
bruges som platform til de kommende
kommunale budgetdrøftelser?

Evt. yderligere tiltag ift. kommunikation
drøftes.

Præsentationen af forståelsespapiret bliver på førstkommende
ERFA-møde. Vigtigt, at vi får afklaret de spørgsmål, der måtte
være.
Leder og TR bør sammen forberede spørgsmål til forståelsen,
så størst mulig konsensus opnås.

Der er fortsat en forventning om, at et styrket samarbejde
omkring folkeskolen udmønter sig i en prioritering af området
ved budgetforhandlingerne for 2020 og frem.

Der ønskes et tryk af forståelsespapiret m. bilag til samtlige
lærere.

2. Generalforsamling 2019 (30 min.)

Drøftelse af
- Tidsplan
- Praktiske forhold
- Evt. behov for vedtægtsændringer
- Foreløbig dagsorden til GF18
- Drøftelse af punkter til beretningen
- Debatfremmende og involverende

aktiviteter/afviklingsformer

Andet? Fx overvejelse om gæstetaler?

Bilag: Tidsplan i forbindelse med GF 19

Obs på talerstol, afkrydsning v. ankomst, udluftning mv.
Dørene åbnes 16.30.
17.15 spisning.

Skolechef Claus Drachmann inviteres til oplæg inden spisning.

Grundig drøftelse af fordele og ulemper ift. at ændre
vedtægterne, så vi fremadrettet vælger en kasserer på
generalforsamlingen i stedet for efterfølgende i KS at
konstituere en kasserer.
KS tog beslutning om, at vi fortsætter med at konstituere en
kasserer.

Punkter til beretning drøftet.
Jf. sidste år laver vi i år igen en Mentimeter ift. beretningen for
at få så mange som muligt på banen med spørgsmål og
kommentarer.



3. Kommende møder og
arrangementer

 Svend Brinkmann d. 17. januar 2019

 Børnehaveklasseledermøde d. 31. januar
2019

 Åbent medlemskursus d. 1 - 2. februar
2019.

 Regionalt Kredsmøde 7. februar 2019

 Kommende musikarrangementer

Svend Brinckmann: Vi rammer 170 tilmeldte, og der holdes en
kort pause m. kaffe og mundsødt.

Bhkl.-ledermøde: Invitation sendes ud fredag.

Åbent medlemskursus: 113 deltagere, kun fraktion 1 + 2
deltager.

Regionalt kredsmøde i Aalborg: Der deltages uden spisning.

Der fortsættes med musikarrangementer på Paletten. JS
undersøger og laver et forslag til den 23. januar.
Obs på at afholde møde for de nyansatte næste år.

Beslutning om medlemsarrangement med rundvisning og
efterfølgende dialog på rådhuset i det kommende skoleår.

4. Afholdte møder og arrangementer
siden sidst (10 min.)

Evaluering og evt. opfølgning på

TR-temadagen

Generelt et godt arrangement.

Programmet formiddag: Relevant indhold med inkluderende
fællesskaber og forflyttelser. Positivt med det tætte samarbejde
med forvaltningen.

Serveringen på For enden af gaden var ikke tilfredsstillende.

5. Inkluderende fællesskaber (15
min.)

Drøftelse af, hvad vi skal tage med fra Hans
Jørgen Dams oplæg på temadagen, og
hvordan vi bringer drøftelserne vedr.
inkluderende fællesskaber ind i de rette fora.

Hvordan og hvor dagsordensættes de
inkluderende fælleskaber, så det bliver en
reel drøftelse af, hvornår en elev og et
fællesskab har glæde af hinanden?

Bilag: Noter fra TR-mødet den 7. nov.
2018

Punktet udsat

6. Hovedstyrelsesvalg 2019

Jacob Svejstrup kandiderer til hovedstyrelsen
ved valget i 2019.

Tilbagemelding fra det lokale
kredsformandsmøde i Skive d. 8. januar 2019

Drøftelse af kommende opgaver og tiltag i
forbindelse med ”valgkampen”.

Orientering og drøftelse.



7. Kredsens budget 2019-21 (20 min.)

KS drøfter kredsens budget 2019 og de to
overslagsår.

Bilag på mødet

Der laves en genberegning af det budgetterede beløb for frikøb af
TR’erne.

Drøftelse af opgavefordeling, når Poul Erik stopper til sommer. Der
er især kommunikationsopgaver, hjemmeside/IT-opgaver mm, der
skal løses på anden vis.

Overvejelser omkring honorering af Kredsstyrelsesmedlemmer (jf.
TR-tillæg), så man som minimum har dækket evt. manglende
undervisningstillæg.

8. Magtanvendelse

Folderen ”overgreb mod et barn” , som ligger
på Viborg Kommunes Intranet, kommer ud
til alle skoler i løber af januar. Hvilken
betydning får det, og giver det anledning til
handling fra vores side?

Kort drøftelse af, hvordan nødværge/nødret og henvendelser fra
forældre håndteres fremadrettet.
Stor bekymring for arbejdsmiljøet i den forbindelse.

11. Kommunalt nyt

Aktuelt vedr. Viborg Kommune:

- B&U-udvalget
- Skole-MED
- Fælles-MED
- Hoved-MED

B&U:
Orientering om prioritering af læsecentret. Der bliver en ekstra
ansættelse snarest med henblik på at fjerne ventelisten til
læsecentret.

12. Ekstern kommunikation
Intet til ref.

13. Gensidig information
JW holder møde med Stanley Bach torsdag den 10. januar ift. et
kommende samarbejde og organiseringen af det lokale LO/FTF-
samarbejde.
Vi vil foreslå et fælles vælgermøde under den kommende valgkamp.

14. Punkter til kommende møder
Ny start
Principprogrammet
GF

15.
Evt. Intet til ref

Venlig hilsen
Jeanette Winther og Brian Dalsgaard



Kredsformand og næstformand


