
VIBORG LÆRERKREDS
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING

Referat

TID & STED : ONSDAG D. 3. OKTOBER 2018 KL. 12.30 – 15.30
EMNE : KS-MØDE

REFERENT : BD
AFBUD : ANNE

1. Godkendelse af referatet fra sidste
møde

Godkendt

2. G
o
d

Godkendelse af dagsordenen Godkendt

3. Budgetopfølgning

Opfølgning på kredsens budget pr.
30/9-2018 og evt.
opmærksomhedspunkter i den
forbindelse.

Overvejelser ift. om vi fremadrettet skal
lave et budget for overslagsårene.

(Bilag følger)

Budgetrapport gennemgået.
Ingen anledning til bemærkninger.
Fremadrettet arbejdes med to overslagsår.

4. Arbejdstid

Tilbagemelding fra mødet onsdag d. 26.
september 2018 vedr. arbejdstid.

Drøftelse af ”håndtag” og den
fremadrettede plan.

Drøftelse af (ændrings)-forslag til et kommende forståelsespapir
eller lokal arbejdstidsaftale.
Problematikkerne er velkendte, men der bør være fokus på, at
vikardækningen, der ser ud til at være en udfordring, ikke løses
hensigtsmæssigt alle steder.

5. Ambassadørkorps

Vi besluttede på KS-mødet d. 19.
september 2018 at koncentrere
ambassadørkorpset på indsatse indenfor
disse 6 områder: DSA, 10. klasse,
læringsplatforme/it didaktik, inklusion,
autisme og ordblinde/læsecenter.

Drøftelse og præcisering af rammerne
for ambassadørerne.

Beslutningen om, hvordan vi får igangsat vores ambassadørkorps er
udsat, indtil vi har overblik over tilbagemeldinger fra interesserede
ambassadører.

Der er blevet taget godt imod tiltaget på faglig klub-møderne, men
det betyder jo ikke, at vi ender med at stå med mange kolleger, der
rent faktisk vil være med.



6. Brevhoved/logo (udsat fra sidste
møde)

Ensretning og evt. nytænkning af
brevhoved/logo.

Status på Annes opsøgende arbejde

I Annes fravær orienterede JW kort. Dernæst kort drøftelse af den
økonomiske ramme. Der er kredse, der har brugt mere, end vores
økonomi inviterer til.

JW beder Anne tage kontakt til Vandkunsten ift., om der er
mulighed for at bruge noget af deres materiale med en lokal
tilpasning.

7. Nye medlemmer

Drøftelse af medlemsmøde for nye
medlemmer samt evt. andre tiltag for at
byde medlemmer velkomne.

Punktet dagsordensættes på et kommende TR-møde. Hvis TR tager
godt imod de nye medlemmer, er den lokale TR vores bedste
indgang til at præsentere den lokale kreds.
Til drøftelse på et kommende TR-møde: Hvordan arbejdes der med
at byde nye kolleger/medlemmer velkommen?

8. Professionel Kapital

Vi ender sandsynligvis med et tiltag
vedr. Professionel Kapital på
skoleområdet med lokal optakt i løbet
af skoleåret 2018/19 og egentlig opstart
i det kommende skoleår.

Drøftelse af kredsstyrelsens holdning til
og evt. beslutning vedr. økonomien i
initiativet.

Enighed om, at vi lokalt også økonomisk bakker op om indsatsen -
eksempelvis i form af frikøb el.lign.

9. Kommende møder og
arrangementer:

 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

Der er fortsat 6 billetter til Pink Floyd Project. Anni og Jeanette
repræsenterer Kredsen.

Svend Brinkmann: Anne har teten på invitationen.

Skolevolley: 4 hold tilmeldt.

Åbent Medlemskursus: Foredrag lørdag formiddag bliver ved Helle
Hein og musikken fredag aften leveres af Bech & Bech.

10. Kredsguiden

Præcisering af Kredsguiden s.16 vedr.
kørsel (Bilag: Kredsguiden)

(Udkast følger)

Pr. 1. januar 2019 ændres proceduren ved kørsel m. refusion fra
DLF. Det betyder, at der i forbindelse med kurser, kongres eller
tilsvarende, hvor DLF centralt dækker kørsel efter taksten for statens
laveste takst (eller offentlig transport), betales kørsel efter høj takst
til den berettigede. Refusionen fra DLF tilfalder i disse tilfælde
kredsen.

11. Kommunalt nyt

Aktuelt vedr. Viborg Kommune:

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

Intet til ref.

12. Nyt fra skolerne Intet til ref.



13. Evt. og punkter til kommende møder Intet til ref.

Venlig hilsen
Jeanette Winther, formand

Brian Dalsgaard, næstformand


