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Arbejdstid v. alle (90 min.)
arbejdstidskonferencen for

og den.
27. 28. april 2019 skal der arbejdes
med det strategiske arbejde med
arbejdstid centralt og lokalt niveau
(lokale arbejdstidsaftaler,
aftaleniveauer samt
periodeforhandlingen og
kommissionens arbejde).
Konferencen bygger bl.a. videre
arbejdet med de seks temaer om
arbejdstid, der blev de
regionale i
januar-februar 2019.
De seks temaer er:

Fleksibilitet
Individuel og
forberedelse
Prioritering og
Belastning
Forskellige aftaleniveauer
Ledelsens opgave

KS forbereder arbejdstidskonferencen
med en grundig af

temaer baggrund af
medsendte bilag.

De seks temaer om
og til

Punktet JW og BD med
arbejdstidskonferencen.



2. v. JW (10 min.)

Status forhandlingerne om

Der har en af forhold for tillidsvalgte og
koordinatorer. afholdes den 20. maj 2019.

3. Kommende og
arrangementer v. JW/BD (15 min.)

af input til form
og indhold:

1. maj-arrangement 2019 -
orientering

TR- d. 8. maj 2019 -

Erfa- d. 15. maj 2019 -
orientering

TR- og sommerafslutning d.
12. juni 2019 -

Vi opfordrer til at deltage i 1. maj-arrangementet.

BD noterer punkter til kommende TR- bl.a.
fra 27. marts.

JS booker aktivitet til sommerafslutning 12. juni.

Hovedstyrelsesvalg 2019 v. alle (15
min.)
Forventningsafstemning (JS/KS) og

af kommende initiativer i
valgkampen.

Status

Stillerliste

Forslag til suppleanter

JS synlighed og initiativer?

Andet?

JS laver til Folkeskolen og melder sit kandidatur officielt
inden sommerferien. Efter sommerferien tager JS mv.

i og uden for Viborg kommune.

Facebook som en del af valgkampen. AH JS I gang
med dette.

5. Kredsens v. (10 min.)

af budgetrapport for 1.
kvartal

Bilag: Budgetrapport for 1. kvartal
2019

Budgetrapporten er ftet



6. Kommunalt nyt (10 min.)

Aktuelt vedr. Viborg Kommune:

- B&U-udvalget

- Skole-MED

- -MED

- Hoved-MED

Intet til ref.

7. Punkter til kommende Intet til ref.

8. Gensidig orientering Intet til ref.

9. Evt. Intet til ref.

Venlig hilsen
Jeanette Winther og Brian Dalsgaard

Formand og


