
 
Referat 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 3. APRIL 2019 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET  

EMNE :  KREDSSTYRELSESMØDE 

AFBUD           :  

REFERENT   : AHJ 

 

 

1.  
Den aktuelle, kommunale 

skolesituation v. JW/BD (45 min.) 

 

Hvordan forholder vi os til: 

 Budget for skoleområdet – skal vi 

være mere offensive? Alliere os? 

 Skolestruktur – har kredsens 

holdning ændret sig? 

 Autismeområdet og den kommende 

analyse, som sandsynligvis 

indebærer en satellittanke – Hvad 

tænker vi som kreds om tanken vedr. 

kommunale ”autismesatellitter”? 

 

Bilag: Se bilaget til budget på skole-

MEDs sidste dagsorden 

Budget: Vi laver et læserbrev og et brev til skolebestyrelserne, 

som en reaktion på Claus Clausens udtalelser i avisen 2/4 2019.  

 

Skolestruktur dagsordensættes på et kommende TR-møde. 

 

Autismeområdet: Vi efterspørger de gode faglige argumenter for 

at lave autismesatellitterne. Hvilke elever vil man placere i 

satellitten? Hvilke kriterier skal ligge til grund for det? Hvad 

tænker man ift. personaleressourcer? JW og BD kontakter 

viceskolechefen med henblik på drøftelse af emnet. 

2. 2

. 

Er vi gearet til fremtiden? V. alle (60 

min.) 

 

Hvilke kort- og langsigtede tiltag gav 

kurset umiddelbart anledning til? 

 

Drøftelse af spørgsmålskort fra DLF-

spillet og evt. tiltag på baggrund af 

drøftelserne om: 

 

Professionel kreds (indre linjer): 

1. Hvad karakteriserer en professionel 

kreds? 

2. Hvordan kan medlemmerne få 

oplevelsen af, at I er en professionel 

kreds? 

3. Hvordan sikrer vi os, at vi løser 

opgaverne professionelt? 

4. Bør foreningen have minimumskrav 

på udvalgte 

sagsbehandlingsområder? Hvis ja, 

 

Opmærksomhed på konsulent-ressourcerne efter sommerferien 

ift. medlemshenvendelser mv. Vi skal selvfølgelig sikre os, at 

man får hurtig og kvalificeret hjælp, når man henvender sig til 

kredsen. 

 

Drøftelse af ”den professionelle kreds”, hvad der er en 

bæredygtig kreds, f.eks. ift. medlemstal, husleje, aktivitetsniveau 

mm. 

 

Vi går ind i det lokale FH-samarbejde for at sætte vores præg på 

det. Fællesnævneren på tværs i FH er velfærd. 



hvilke? 

 

FH (ydre linjer): 

1. Hvilke muligheder åbner den nye 

hovedorganisation? 

2. Hvordan vil vi sikre, at vi får optimal 

indflydelse på det lokale FH-

samarbejde? 

3. Hvilke fælles dagsordner kan I sætte 

sammen? 

3. 4

. 

 Lokalt samarbejde med LO v. JW 

 

Pr.1. april bliver Viborg Lærerkreds en 

del af LO Viborg – Fagbevægelsens 

Hovedorganisation.  

Fredag d. 5. april 2019 deltager vi 

dermed i det første 

forretningsudvalgsmøde i LO Viborg – 

Fagbevægelsens Hovedorganisation.  

KS udpeger en repræsentant til LO’s 

forretningsudvalg. 
 

BD udpeges som repræsentant til LO’s forretningsudvalg. 

4.  
Kredsens økonomi v. AØ 

 

Korrigeret budget for 2019 fremlægges. 

 

Stillingtagen til: 

 evt. overflytning af likvider til andet 

pengeinstitut 

 Afsætte midler til medlemspleje/-

fordele/fond? 

 

Bilag: Korrigeret budget 2019 

Budgettet for 2019 er blevet korrigeret. Vi vedlægger det 

korrigerede budget i kommende nyhedsmail, så medlemmerne er 

informeret. 

Formand og kasserer kommer med et forslag til overflytning af 

likvide midler til andet pengeinstitut. 

Medlemspleje: AØ kontakter ÅLF for at høre om deres 

erfaringer. 

Kan vi bruge midler til øget medlemsservice?  

5. 5

. 

Kursuskataloget for efteråret 2019 v. 

JW 

 

Beslutning om, hvorvidt der er DLF-

kurser, vi bør prioritere. 

 

Bilag: Kursusplan for 2. halvår 2019 

JW sender en ansøgning til kurset ” Skolens budget - 

samarbejde og indflydelse” til en fælles TR-/AMR-

eftermiddag. 

6. 6

. 

Kommunalt nyt (10 min.) v. JW/BD 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

Byrådet har plankonference torsdag-fredag i næste uge. 

OBS ift. kommende budgetlægning for 2020-23, hvor der ligger 

forslag om, at skoleområdet bliver berørt ift. samling af 

pedelfunktionerne samt samling af administrative medarbejdere. 

Forslagene behandles i de relevante MED’er frem mod 

sommerferien. Vær obs på høringsfrister. 

7. 7

. 

Gensidig orientering (10 min.) 
 

Intet til ref. 

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


8. 8

. 

Punkter til kommende møder 

 

Grundig drøftelse af temaerne til arbejdstidskonferencen på 

kommende KS-møde 

 

9. 9

. 

Evt. 
 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther og Brian Dalsgaard 

Formand og næstformand 

 


