
VIBORG LÆRERKREDS
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING

Referat

TID & STED : ONSDAG D. 24. OKTOBER 2018 KL. 10.00 – 15.30
EMNE : KS-MØDE

REFERENT : BD
AFBUD :

1. Godkendelse af referatet fra sidste
møde

Godkendt

2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt

3. Kongres 2018 (2½ time)

Vigtige dagsordenpunkter til kongres
2018:

 Forhandlingsforløbet i forbindelse
med OK18 samt de fremadrettede
perspektiver

 Folkeskoleideal

 Det videre arbejde i en styrket
fagbevægelse

 ”Ny start”-samarbejdet –
perspektiver og muligheder

 Forslag til vedtægtsændring
(kredsgeneralforsamlinger)

Drøftelse ud fra det foreliggende
kongresmateriale, relevante bilag til
HST-mødet d. 23.-24. oktober 2018
samt drøftelser på KMV- og
baglandsmødet d. 22. oktober 2018.

Kongressens vigtigste dagsordenspunkter drøftet.

Forhandlingsforløbet for OK18 drøftet. Lokalt grund til at være
tilfredse med den interesse medlemmerne viste for de afholdte info-
møder. Med både Tine Agenskov og Anders Bondo til at orientere
lokalt, var informationsniveauet højt.

Der er forskellige opfattelser af, hvad kommissionen kommer til at
betyde for lærernes arbejdstid. Vigtigt at vi også får denne drøftelse,
når vi kommer rundt på de lokale faglige klubber.

Vi-borg(er) for kvalitet kunne være et lokalt bud på et ”Ny startt-
samarbejde, men vi afventer kongressens drøftelse…

Vedr. forslag til vedtægtsændring om kredsgeneralforsamling er der
rimelig enighed om, at vi ønsker årlige generalforsamlinger som et
grundlag for den lokale kreds’ medlemsinddragelse.

4. Brevhoved/logo (udsat fra sidste
møde)

Ensretning og evt. nytænkning af
brevhoved/logo.

Status på Annes opsøgende arbejde og
evt. mandat til det videre arbejde.

Nyt brevhoved valgt, og der laves et layout til kommende facebook-
opslag mm.



5. Ambassadørkorps

Opfølgning på tilbagemeldinger fra
interesserede kommende ambassadører
inden for områderne DSA, 10. klasse,
læringsplatforme/it-didaktik,
inkluderende fællesskaber, autisme og
ordblinde/læsecenter.

Drøftelse af det videre forløb.

Der indkaldes til møde den 21. november 16.00 til 17.30. JS
indkalder.
Der mangler en enkelt repræsentant på autisme-området. BD
kontakter Jette.

6. Kredsens indsatser

Status på kredsens særlige indsatser:

- Arbejdstid

- Professionel kapital

- Meebook

- Inklusion/inkluderende
fællesskaber

Meebook: dagsordensættes på næste TR-møde. Vi følger skolernes
drøftelser.

Professionel kapital: Intet til ref.

Drøftelse af perspektiverne i en ny arbejdstidsaftale. Der er fokus på,
hvilke kardinalpunkter, vi står fast på. Der er fortsat fokus på
vikardækning/forudsigelighd, kompetenceudvikling og mulighed for
at forberede den gode undervisning.

Se punkt 7.

7. Inkluderende fællesskaber

Strategi for kredsens kommende
indsatser. Hvem italesætter fx hvad for
hvem og på hvilken baggrund?

Inkluderende fællesskaber er den pt. største udfordring på en stor del
af kommunens skoler. Den rette tilgang til at dagsordensætte emnet er
vigtig.
Drøftes med TR’erne.

8. Nyt ift. kommende møder og
arrangementer:

 Skolevolley d. 10. november 2018

 Pink Floyd Project d. 23. november
2018 på Paletten

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

 Åbent medlemskursus d. 1.-2.
februar 2019 på Skarrildhus

Skolevolley: Aflyst grundet manglende tilmelding.

Fortsat enkelte billetter til Pink Floyd.

Svend Brinckmann bliver et foredrag særligt til lejligheden og der er
spisning mellem 18.00 og 19.00.

Program for Åbent Medlemskursus udsendes snarest. Helle Hein
holder oplæg lørdag formidag.

. Faglig klub 2018

Korte tilbagemeldinger fra de
foreløbige faglig klub-møder samt
fordeling af AØ og JS på kommende
møder.

Frederiks den 8. November JS deltager, STU ikke den 27, november.
AJ melder ny dato ind.

10. Kommunalt nyt

Aktuelt vedr. Viborg Kommune:

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

Bevilling til to nye computere, headset mm.



- Hoved-MED

11. Gensidig orientering Ny viceskolechef ansat.

12. Evt. og punkter til kommende møder Forhåndsaftaler

Budget

Venlig hilsen
Jeanette Winther, formand

Brian Dalsgaard, næstformand


