
VIBORG L
EN FAGFORENING

Dagsorden

TID & STED : ONSDAG D. 5. DECEMBER 2018 KL. 12.15 15.15 KREDSKONTORET

EMNE : KS
REFERENT : BD
AFBUD :

1. (15 min.)

Poul Erik orienterede sidste om
og baggrunden for denne.

Aftalen genforhandles i starten af 2019.

KS overvejer og fokuspunkter ift. den
kommende forhandling.

Bilag: 1. udkast til historisk overblik
samt overvejelser i forbindelse med

(tidligere udsendt)

for selvstyrende team, samt
hvorvidt de 818 kr. i i
fremfor at der skal en tilbagevendende forhandling.

2. Indtastet arbejdstid (10 min.)

og melder tilbage ift.,
hvorvidt tallene passer for deres skoler.

KS vurderer, om tallene giver anledning til
handling.

Tallene er sammenlignelige.
Eksempelvis vil et af 6. ferieuge e resultaterne
meget, ligesom det er umuligt at gennemskue antallet af to-

mm.

3. Inkluderende (15
min.)

af, hvordan vi bringer denne
diskussion ind i de rette fora.

Hvordan og hvor de
inkluderende det bliver en
reel af, en elev og et

har af hinanden?

Bilag: Noter fra TR- den 7. nov. 2018

Vi afventer TR-temadagen med af Hans Dam.
Vi en og et samarbejde med forvaltningen
omkring en Udfordringerne er massive en del
skoler.



4. Ny start (10 min.)

af lokale Ny start-initiativer ift.
skolelederne, forvaltningen og

politikerne.

Der kan midler til professionel kapital eller alternativt
til et arrangement i med skolelederne.

5. Kredsens budget 2019-21 (20 min.)

KS gang i for 2019
og de to

Bilag

Budget af prioriteringer tages op igen
kommende

6. Hovedstyrelsesvalg 2019

Jacob Svejstrup har valgt at kandidere til
hovedstyrelsen ved valget i 2019.

KS kandidaturet og hvilke
konsekvenser et valg af JS til hovedstyrelsen
i givet fald kan for samarbejdet med Skive
og Thy/Mors.

Jacob stiller op til HST. Vi vil arbejde for at Jacob som Tine
valgt ind.

7. Afholdte og arrangementer
siden sidst (10 min.)

Evaluering og evt.

Pink Floyd Project

TR/AMR-

Pink Floyd. Ikke alle billetter var solgt, men en fremragende
koncert.

indkaldes igen inden sommerferien. Der er ikke
truffet aftaler/lovet noget, men skabt.

Arbejdstilsynets gav bl.a. klarhed over, hvilke kompetencer
AT besidder.

Problematikken omkring magtanvendelser giver anledning til
overvejelser omkring, hvor stort fokus skal

8. Kommende og
arrangementer

TR-temadag d. 19. december 2018

Svend Brinkmann d. 17. januar 2019

medlemskursus d. 1.-2. februar
2019

Regionalt 7. februar 2019

Kommende musikarrangementer

TR/KS-seminar 2020?

Hans Dam er inviteret til til temadagen.

Evt. fokus og denne.

Kommende musikarrangementer kommende



9. Generalforsamling 2019 (15 min.)

af
- Tidsplan
- Praktiske forhold
- Evt. behov for
- dagsorden til GF18
- Debatfremmende og involverende

aktiviteter/afviklingsformer
- Andet

Punktet udsat.

10. Kredsens logo (udsat fra sidste
gang)

KS tager beslutning om logo, brevhoved mv.

Grundige til endelig beslutning.

11. Kommunalt nyt

Aktuelt vedr. Viborg Kommune:

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

Punktet udsat.

12. Ekstern kommunikation
Punktet udsat.

13. Gensidig information Punktet udsat.

14. Punkter til kommende
Punktet udsat.

15.
Evt. Intet til ref.

Venlig hilsen
Jeanette Winther og Brian Dalsgaard

Kredsformand og


