
VIBORG LÆRERKREDS
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING

Referat

TID & STED : ONSDAG D. 22. AUGUST 2018 KL. 12.30 – 15.30
EMNE : KS-MØDE

REFERENT : BD
AFBUD :

1. Godkendelse af referatet fra sidste
møde

Linket på Insite fungerer ikke.

Godkendelse af dagsordenen Tilføjelse af kommunalt nyt som punkt 7.

2. TR-mødet d. 15. aug. 2018 med besøg
af UW og PM

Evaluering af mødet, og drøftelse af
opfølgende tiltag.

Positivt at politikerne prioriterer at komme på besøg og være
undersøgende på, hvordan virkeligheden opleves ude på skolerne.

Begge sider kan have interesse i at lave aftale.

Tid på opgaverne vil være ”gratis” for lederne, men have stor
betydning for lærerne, da det sikrer gennemskuelighed og aftalt
retfærdighed.

Vi har et ønske om at sikre noget forberedelse passende til den
mængde af undervisning, den enkelte lærer har.

Vi afventer svar på borgmesteren ift., om vi kan komme i gang med
at forhandle en lokal aftale hjem.

Møde med skolelederforeningens bestyrelse den 19. september

Borgmesteren er løsningorienteret omkring de opgaver, der ikke
giver mening/styrker skolens kerneopgave. Eksempelvis MeeBook

3. Fælles mål og læringsplatforme

Drøftelse af hvordan de færre Fælles mål
stiller folkeskolen og undervisningen, og
hvilke handlinger det kalder på fra vores
og andres side?

Bilag: Se Kredsudsendelse 067/2018 -
Læringsplatforme og færre Fælles Mål

Drøftelse af, hvordan man oplever, at der ændret i Fælles Mål. Der
er tvivl om, hvorvidt ændringer og forenklinger har været
dagsordensat på skolerne. Vi vil være undersøgende på dette.

Der bør være en diskussion af en, hvilken betydning læringsportaler,
læringsplatforme, digitale elevplaner, test og en stramning af fælles
mål har haft for undervisningens indhold.

Dagsordensættes på et kommende TR-møde og/eller Skole-MED

4. Ambassadørkorps

Drøftelse af JS’ oplæg vedr.
Ambassadørkorps (TR/KS-seminar).

JS gennemgik oplæg.
Der afsættes tid til at arbejde med ambassadør-indsatsen på TR/KS
Seminar d. 5. og 6. september.
KS arbejder videre med tilbagemeldingerne efter Kongressen.



5. Møder og arrangementer:

Evt. ny info, nye tiltag evaluering mv.:

 TR/KS-seminar d. 5. – 6. september
2018

 Formands-/næstformandskonference
d. 30. – 31. august 2018 (Ny start)

 Faglig klub-møder med deltagelse af
kredsen – dagsorden og foreløbige
aftaler.

 Love shop d. 18. august 2018 på
Paletten – (evaluering)

 Pink Floyd Project d. 23. november
2018 på Paletten

 Svend Brinkmann d. 17. januar 2019
på Ungdomsskolen – (præcisering)

 Åbent medlemskursus d. 1.-2.
februar 2019

Seminar september:

Aflysning af samsovning har givet flere overnattende deltagere.

Program gennemgået.

Faglige klubber:

Praksisforum er ikke nødvendigvis en af faglig klub

Love Shop: Ikke udsolgt. Vi skal være obs på at undgå weekends og
sammenfald med store Viborg-arrangementer. Paletten tog ikke-
solgte billetter retur.

Svend Brickmann: Der er booket i god tid, og når vi kommer tættere
på datoen, præciseres indhold. Vi ønsker et fokus på børnene og
skolens opgave.

Åbent medlemskursus:

Det kunne være en mulighed at invitere Claus Drachmann og den til
den tid nye direktør for Børn og Unge.

Eksternt oplæg lørdag formiddag. Meget gerne oplæg med humor,
der kan give en ”opløftet” stemning at slutte af på.

Musik i kælderen: Tag fat i Torbens Booking og gå i retning af Peter
Vildmand

6. Brevhoved/logo

Ensretning og evt. nytænkning af
brevhoved/logo. Hvordan kommer vi i
gang, og hvad er rammen?

AJ/JW tager teten på at skabe en gennemgående layout på Facebook
og brevhoved m.m.

AJ tager kontakt til Århus og Aalborg Lærerforeninger.

7. Kommunalt nyt

Aktuelt vedr. Viborg Kommune:

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

Orientering om den økonomiske situation i Viborg Kommune, hvor
der er en manko på 70 mio., bl.a. fordi, prognosen for
befolkningstilvækst ikke ramte plet.

Drøftelse af udfordringerne ift. de nye retningslinjer omkring
indstillingsudvalg til chef-/lederstillinger.
Medarbejderrepræsentationen er voldsomt skåret ned ift. kommende
ansættelse af ny viceskolechef og ny B&U-direktør. Det vækker
stærk bekymring bl.a. ift. tankerne om medarbejderinddragelse i
MEDaftalen. Det bør være et opmærksomhedspunkt også lokalt.

8. Ekstern kommunikation

Drøftelse af emner, der skal informeres
om på hjemmesiden, på Facebook, i
nyhedsbrev, læserbreve m.v.

Intet til referat

Nyt fra skolerne Der er på flere skoler udfordringer på rengøringen… særligt i ugerne
27 og 32. Rengøring i disse uger er tilsyneladende ikke en del af den
kommunale aftale, så både medarbejdere og børn berøres af den
manglende rengøring (fx er der skoler, hvor der ikke var gjort rent,
tømt skraldespande mv., da eleverne mødte ind efter sommerferien).
Rengøringen er på vej i nyt udbud, og JW tager derfor kontakt til
forvaltningen for at gøre opmærksom på problemet.



9. Evt. og punkter til kommende møder

 Orientering fra konsulenterne

 Forhåndsaftaler

 Løntjek

Venlig hilsen
Jeanette Winther, formand

Brian Dalsgaard, næstformand


