
VIBORG LÆRERKREDS
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING

Dagsorden

TID & STED : ONSDAG D. 19. SEPTEMBER 2018 KL. 14.00 – 15.30
EMNE : KS-MØDE

REFERENT : ANNE J.
AFBUD :

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde

Godkendelse af dagsordenen

2. Evaluering af møder og arrangementer:

 Formands-/næstformands-
konferencen d. 30. 31. august 2018

 ERFA-mødet d. 12. september
2018

(Referaterne fra grupperne efter-
sendes, hvis vi får dem inden KS-
mødet)

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

 Mødet med Skolelederforeningens
bestyrelse d. 19. september 2018

Formands-/næstformandskonference: Gode, arbejdsomme dage.
Godt oplæg fra Helle Hein om Ledelse og Motivation, som vi
husker på til senere.

ERFA: Referaterne udsendes efter dette møde. Der var god
dialog i grupperne.

TR/KS-seminar: Er evalueret på TR-møde. Vi har ikke noget at
tilføje. JW retter henvendelse til sekretariatet vedr.
kursusholderne der fra.

Møde med SL bestyrelse: Godt første møde. Fint, at det er aftalt
at mødes igen.

3. Ambassadørkorps

Hvilke indsatser vil vi koncentrere os om?
Hvordan kommer vi videre med
ambassadørkorpset?

(bilag: Mentimeter)

Vi drøfter de indkomne forslag fra TR-seminaret.

Vi lægger os fast på følgende emner:
- DSA
- Inklusion
- Ordblinde/Læsecenter
- Autisme
- Læringsplatforme/IT-didaktik
- 10. klasse

4. Møder og arrangementer:

Evt. ny info, nye tiltag evaluering mv.:

 Faglig klub-møder med deltagelse af
kredsen

JS laver et skriv til nyhedsbrev ang. Pink Floyd.

AH laver et skriv ang. Svend Brinkmann.

AB reviderer skriv ang. volley.



 Pink Floyd Project d. 23. november
2018 på Paletten

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

 Skolevolley d. 10. november 2018

 Åbent medlemskursus d. 1.-2. februar
2019

Åbent medlemskursus: BD booker Svend Erik Schmidt til
lørdag formiddag.
Tilmeldingen bliver vægtet ift. skoler, der ikke før har været
med, og at man tager flere afsted fra samme skole.

5. Brevhoved/logo

Ensretning og evt. nytænkning af
brevhoved/logo.

Status på Annes opsøgende arbejde

Udsat

6. Kommunalt nyt

Aktuelt vedr. Viborg Kommune:

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

Udsat

7. Ekstern kommunikation

Drøftelse af emner, der skal informeres om
på hjemmesiden, på Facebook, i nyhedsbrev,
læserbreve m.v. (Der skal nyhedsbrev ud
inden 1. oktober 2018)

Emner til kommende nyhedsbrev drøftet.

8. Gensidig orientering Intet til ref.

9. Evt. og punkter til kommende møder  Orientering fra konsulenterne

 Forhåndsaftaler

 Løntjek


