
Referat
TID & STED : ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2019 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET

EMNE : KREDSSTYRELSESMØDE

AFBUD :
REFERENT : BD

1. Inkluderende fællesskaber (45

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? Kan vi
tage udgangspunkt i DLF-værktøjet
”Målrettet indsats”?

Bilag:

 Noter fra TR-mødet den 7. nov. 2018

 ”Målrettet indsats” – en guide til
strategisk arbejde

Opmærksomhedspunkter i/forud for de kommende drøftelser – også
med politikerne:

 Brattingsborg, Vestfjends, Mønsted og Stoholms indsatser bør
have et fokus, da det er nogle af de skoler, hvor man
tilsyneladende har succes med at beholde elever i almenskolen.
Skyldes det særlige indsatser, en inkluderende tankegang blandt
lærerne, eller dækker tallene over andre ting?

 Vi kan med fordel bruge vendingen ”det rigtige skoletilbud”
frem for eksklusion/inklusion

 ”Det rigtige skoletilbud” afhænger også af grænsen for, hvor
langt fællesskabet bærer, og hvor høj prisen er for resten af
klassen/fællesskabet

 Succeskriteriet for ”det rigtige skoletilbud” er, at alle både
fagligt og socialt profiterer af fællesskabet.

 Nyborg Kommune arbejder med en løsning, hvor speciallærerne
kommer ud på almenskolen. JW er undersøgende på det.

2. Kommende møder med politikerne
(30 min.)

 Møde KS/BUU d. 26. februar 2019
kl. 14.45-15.45 på Ørum Skole
(Drøftelse af strategi og vigtigste
input til BUU)

 Møde TR/PMJ/UW (måske til TR-
mødet d. 27. februar 2019)
(Drøftelse af strategi og vigtigste
input til de to politikere)

Det vil vi gå med (også ift. politikerne):
Vi vil have en ordentlig dialog, der ikke har et økonomisk
udgangspunkt.
Vi vil indgå i et samarbejde for gode løsninger.
Vi vil inddrage specialviden – fra PPL?
Kan vi fx blive enige om, hvad der er skolens største udfordring, og
at vi vil løse det sammen?

Succeskriterie for mødet:
At vi mødes igen samt får skabt et (mere) fælles billede af, hvornår
”det rigtige skoletilbud” er en succes - både for den enkelte elev og
for fællesskabet.

JW og BD melder tilbage vedr. mødets form.

3. Generalforsamling 2019 (20 min.)

 Budgettet for 2019 gennemgås,
inden det udsendes med det øvrige
generalforsamlingsmateriale.
KS skal i den forbindelse tage stilling
til indkøb af filtpenne (6.700 kr.)

Budget:

Viborg lærerkreds bør være en del af FH, derfor melder vi os ind i
det lokale LO og arbejder med at præge en ny organisering og være
en del af denne.

Der bestilles filtpenne med logo til generalforsamlingen.



med lærerkredsens logo samt
medlemskab af LO-Viborg ift. det
lokale FH-samarbejde (30 kr. pr.
aktivt medlem = ca. 30.000 kr.)
(AØB og JW)

 Fastsættelse af ydelser til styrelses-
medlemmer til drøftelse og
beslutning (JW)

 Udtalelse fra GF vedr. skolernes
budget (BD)

 Vedtægtsændringer vedr.
valgprocedure (forslag fra AHJ).
Øvrigt (JW)

Bilag vedr. budget udleveres på mødet

Ydelse til styrelsesmedlemmer:

Beslutning om forslag til GF på en årlig ydelse på 5.000,- (31/3-
2000-niveau) til de tre kredsstyrelsesmedlemmer, der kun er delvist
frikøbte. Ydelsen skal dække evt. manglende undervisningstillæg,
godtgørelse for arbejde efter kl. 17.00 samt ansvar for budget mm.

Udgifter i forbindelse med kurser/kongres mm. drøftes på et
kommende KS-møde.

Udtalelse fra GF:

Der arbejdes videre med udkastet til generalforsamlingsudtalelsen.
Tonen og indholdet er i den rigtige retning, men pointerne skal stå
skarpere.

Vedtægtsændringer:

Vedr. valgprocedure: Udkastet foreløbigt godkendt af KS. AJ
indarbejder ændringer, der sendes til godkendelse på Vandkunsten
inden fremlæggelse til endelig godkendelse på GF.

4. Hovedstyrelsesvalg 2019 (15 min.)

Drøftelse af strategi og opgaver i
forbindelse med Jacob Svejstrups
kandidatur til HST.
Hvilke tanker gør JS og KS sig i den
forbindelse?

Punktet drøftet:

Forslag om, at JS præsenterer sig selv og sine synspunkter på et
kommende møde i KMV (maj-mødet i Viborg).

Målet er en styrkelse af det midt/vestjyske område. Jacob og Tine
kunne evt. tage ud på TR-møder sammen.

Vi har en opgave i at sikre en meget høj stemmeprocent i Viborg.

BD drøfter valgstrategi med lokale hovedstyrelsesmedlemmer.

KS tilskynder til, at JS allerede nu også bliver aktiv på Facebook
med sin ”professionelle profil” samt indsender indlæg til
Folkeskolen.dk, så medlemmerne i Viborg og rundt i landet kan
læse, hvad han står for.

5. Afholdte møder og arrangementer
(5 min.)

Evaluering og evt. opfølgning til referat:

 Medlemsmøde for børnehaveklasse-
lederne

 Åbent medlemskursus

 ERFA-mødet d. 6. februar 2019

 Regionalt KS-kursus ”er vi gearet til
fremtiden?” – Hvilke handlinger
kalder det på? Hvordan arbejder vi
videre herfra?

Der indkaldes til nyt møde med bh.kl.lederne. Udsendes sammen
med referatet.

ERFA: Tillæg/fratræk af undervisning ift. undervisningstillæg
dagsordensættes på et kommende TR-møde.

”Er vi gearet til fremtiden?” får et dagsordenpunkt på et kommende
KS-møde.

6. Kommunalt nyt

Aktuelt vedr. Viborg Kommune:

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

BD orienterede om behandlingen af folderen ”Viden eller mistanke
om overgreb mod et barn”.



7. Punkter til kommende møder Intet til ref.

8. Gensidig orientering
Herunder tilbagemelding fra AØ vedr.
kurset for pædagogisk ansvarlige.

JW orienterede om opfølgning på prikkerunden. KS holdes
orienteret.

9. Evt. Intet til ref.

Venlig hilsen
Jeanette Winther og Brian Dalsgaard

Formand og næstformand


