
 
 
Referat 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 6. MARTS 2019 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET  

EMNE :  KREDSSTYRELSESMØDE 

AFBUD           :  

REFERENT   : BD 

 

 

1.  
Generalforsamling 2019 (45 min.) 

 Beretningen til drøftelse  

 Udtalelse fra GF vedr. skolernes 

budget (BD) 

 Endeligt forslag til 

vedtægtsændringer 

 Praktiske informationer 

 Overvejelser vedr. økonomi 

(ændret fordeling af indestående?) 

 

Bilag:  

Beretning og udtalelse udsendes senest 

mandag 

Beretning drøftet. Enkelte rettelser og tilføjelser til beretningen. 

 

Forslag til udtalelse rundsendes til KS. Endelig stillingtagen på 

kommende KS. Rettes evt. til med de nyeste elev- og 

klassetalsprognoser, hvis vi når at få dem inden GF. 

 

Forslag til vedtægtsændringer gennemgået. 

 

Claus Drachmanns oplæg skalt tage udgangspunkt i 

forståelsespapiret og værdien i et tæt samarbejde. 

 

Kredsens indestående skal fordeles, så der er ikke står større beløb, 

end der er garanti for i samme bank. 

Drøftelse af evt. fond eller lign.. Genoptages på et kommende 

kredsstyrelsesmøde. 

2. 2

. 

Evaluering af møder med 

politikerne (30 min.) 

 Møde KS/BUU d. 26. februar 2019 

kl. 14.45-15.45 på Ørum Skole  

 Møde TR/PMJ/UW  

Hvilke pointer fra mødet med BUU skal 

vi arbejde videre med at dagsordensætte?  

Er der opmærksomhedspunkter fra mødet 

med PMJ/UW? 

Drøftelse og beslutning af videre proces 

 

 

Gode møder. Der bør være fokus på at alle omkring skolen har gode 

intentioner. 

Der er lydhørhed ift. til co-teaching. 

 

Vil Viborgs kommunale skolevæsen  kendes på at investere eller 

spare på vores børn? 

 

PPL’s rolle i et fremtidigt samarbejde. Aktiv del af co-teaching og 

evt. med udgangspunkt på skolerne? 

 

Ved yderligere besparelser risikerer vi at komme til at skabe endnu 

flere unge, der ikke kommer i uddannelse/job og bliver 

selvforsørgende. 

3. 3

. 

Folkeskoleforlig 2019 (20 min.) 
 

Hvilke muligheder/udfordringer giver det 

kommunalt og decentralt? Er der særlige 

opmærksomhedspunkter, vi skal bringe 

videre, eller have tillidsrepræsentanterne 

til at tage lokalt? 

 

Bilag: se kredsudsendelse 08/2019 

Vi har fokus på konvertering af understøttende undervisning. 

Vi tager det på kommende TR-møde. 

Det bliver muligvis svært at gennemskue, om midlerne bliver på 

skolen eller går til sfo’en, når ”de frigivne resurser anvendes til 

kvalitetsforbedringer i skolen”. Vi skal være opmærksomme på dette 

i skolebestyrelsesarbejdet. 



4. 4

. 

 Lokalt samarbejde med LO 
Opfølgning på, hvordan de øvrige kredse 

i KMV agerer, samt orientering om 

Kredsens kontakt til LO-Viborg. 

 

Beslutning om, hvornår VLK melder sig 

ind i FH-Viborg. 

 

Bilag: LO’s vedtægter, nuværende 

repræsentationer og JW’s oplæg til evt. 

ny struktur. 

 

Form og struktur på et mere formaliseret og tættere lokalt 

samarbejde med LO-Viborg drøftet. Vi er enige om, at samarbejdet 

vil og skal være en fordel for medlemmerne af Viborg Lærerkreds 

og samtidig også skal ses i et større perspektiv – fx ift. kommende 

OK-forhandlinger. 

Vi melder os ind i det lokale samarbejde pr. 1/4 2019. 

5. 5

. 

Revision af TR-guiden (30 min.) 
 

TR-guiden revideres.  

 

Bilag: TR-guiden 

Vi skal være opmærksomme på kørselsudgifter til TR’er, når 

kredsen skal betale. Vi anvender fremadrettet høj takst. 

Derudover konsekvensrettelser. 

6. 6

. 

Kommunalt nyt 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

 

Udsat. 

7. 7

. 

Punkter til kommende møder 

 

 

HST-valg 

Gennemgang af regnskab 2018 

8. 8

. 

Gensidig orientering 

 

Forflyttelsesrunde: Den børnehaveklasseleder, der var i puljen, er 

blevet tilbudt en stilling. Der er fortsat 13 lærere i puljen. 

9. 9

. 

Evt. 
 

Intet til ref. 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther og Brian Dalsgaard 

Formand og næstformand 

http://www.dlfviborg.dk/media/10238347/tr-guiden-2017.pdf
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Boerne-og-Ungdomsudvalget
http://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/Forvaltninger-og-stabe/Boern-og-Unge/MED-systemet/Skole_MED/Dagsorden-og-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/Faelles-MED-udvalgene/Faelles-MED-Boern-og-Unge/Dagsorden-og-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/HOVED-MED/2016-Dags-og-referat

