
 

Referat 

 

TID & STED :  ONSDAG DE 19. JUNI 2019 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET  

EMNE :  KREDSSTYRELSESMØDE 

AFBUD           :  

REFERENT   : AJ 

 

 

1.  
Ambassadørkorpset 
Evaluering af brugen af ambassadører 

indeværende skoleår samt drøftelse af 

indsatser det kommende skoleår, der 

indtænker ambassadørerne. 

  

Det planlagte møde med ambassadørerne i uge 24 blev aflyst pga. 

for få tilmeldte. 

I indeværende skoleår har vi brugt ambassadører ift. autisme, 

læsecenter samt 10. klasse 

Vi reviderer listen over ambassadører til det kommende skoleår, med 

hjælp fra TR’erne på første TR-møde efter sommerferien. 

KS drøfter, hvordan vi fremover vil bruge ambassadørkorpset, også 

ift. kredsens indsatsområder.  JW og JS fastlægger en ny mødedato. 

2. K

o

m 

Kommunikation 
Evaluering af brugen af de ekstra resurser 

på kommunikation. Hvordan arbejder vi 

fremadrettet med kommunikationen 

internt og eksternt? 

Drøftelse af kommunikationsstrategien på sociale medier, mere 

proaktiv brug af ambassadørerne ift. de ressourcer, vi har sat af til 

det. 

AJ henlægger en del af sit frikøb til arbejdstid på kontoret. 

3. 2

. 

Hovedstyrelsesvalg 

Der er valg af formand og næstformand 

på den kommende kongres til efteråret. 

Drøftelse af kandidaternes valgoplæg. 

 

De to HST-næstformandskandidater og HST-formandskandidaten 

har lavet deres valgoplæg. Vi drøfter oplæggene, men lægger os 

endnu ikke fast på, hvilken kandidat vi støtter. 

 

Lokal HS-kandidat: 

JS deltager i TR-møde i Skive sammen med Tine den 29/8 2019. 

Vi vil gerne have en 1. suppleant fra Skive. 2. suppleanten finder vi i 

Viborg. 

Vi giver besked til TR’erne vedr. besøg fra JS på Faglige Klubber i 

efteråret. 

JS laver oplæg til Folkeskolen. 

4. 3

. 

Forhåndsaftalen 
 

Orientering om forhandlingsforløb og 

resultat. 

Gennemgang af forhåndsaftalen og ændringer ift. den nuværende 

aftale. Ændringerne gælder pr. 1. august 2020. 

Der resterer kun korrekturlæsning, så aftalen forventes underskrevet 

inden sommerferien 2019. 

5. 4

. 

 TR/AMR-møder 2019/20 
 

Kurset omkring indsigt i lokale og 

kommunale budgetter er overtegnet, så 

det er ikke aktuelt for vores TR/AMR-

møde i efteråret. 

Drøftelse af, hvordan vi dagsordensætter 

inklusion og arbedsmiljø, samt evt. andre 

temaer til kommende skoleår.  

 

Den kommunale AMR-dag deles i to med en halv temadag og en 

halv opfølgningsdag. Fokus bliver på, hvordan man som 

medarbejder kan være tilfreds med det, man kan gøre inden for den 

ramme, der er givet. Derudover opfølgning på Bo Heilskov-

oplægget. 

På næstkommende TR-møde og det efterfølgende KS-møde taler vi 

om, hvad vi vil dagsordensætte på vores egen TR/AMR-dag. 



6. 5

. 

Indsatsområder 2019/20 
 

Vi har arbejdet med fire overordnede 

indsatser i indeværende skolerår: 

Arbejdstid, inkluderende fællesskaber, 

professionel kapital samt 

læringsplatforme. 

Hvilke områder/indsatser skal have 

særligt fokus det kommende skoleår? 

Meebook: Hvordan går det ude på skolerne – hvordan er den landet, 

og giver det mening? Det følger vi op på til næste TR-møde. 

Professionel Kapital: Har ikke haft stort fokus i år, og er indtil videre 

sat på hold pga. andre lokale og politiske initiativer (fx 

sammenhængsmodellen). 

Inkluderende fællesskaber: Har fyldt noget i indeværende skoleår, og 

skal have mere fokus efter sommerferien. 

Arbejdstid: Bliver yderligere aktuelt jo tættere vi kommer på 

Kommissionens anbefalinger: Den lokale snak om fremtidens 

skolevæsen og den kommunale økonomi kan være en del af dette. 

 

Kan vi påvirke pædagogisk ved at sætte fokus på områder, evt. med 

forsøgs-/dispensationsordninger? 

7.  Er vi gearet til fremtiden 
Drøftelse af, hvilke indsatser vi i Viborg 

Lærerkreds vil have fokus på internt 

såvel som eksternt.  

 

 

Vi drøfter både de landsdækkende og de lokale elementer i, om vi er 

gearet til fremtiden. 

Vi skal være opmærksomme på service-niveauet på 

konsulentbistanden for vores medlemmer, nu hvor Poul Erik stopper. 

 

Kan vi bruge folkeskoleidealet til at få fokus på den gode 

folkeskole? Vi har stadig de centrale penge til et arrangement, evt. 

”Viborg(er) for folkeskolen 2”. BD kontakter Tine Agenskov/Helle 

Døj ang. forslag til oplægsholder. Evt. Alexander von Oettingen? 

 

8.  Kommissionsarbejdet 
Hvilke opgaver har vi lokalt frem mod 

kommissionen offentliggørelse af forslag 

og anbefalinger til arbejdstid for lærere?  

 

 

16. december kommer kommisionsformand Per B. med sine 

anbefalinger. Denne dag er der planlagt kredsformandsmøde. 

 

17.-18. december er der forslag om TR-stormøder. 

 

Der afholdes ekstraordinær kongres d. 5/2 2020. 

Ift. vores lokale forståelsespapir er der aftalt evaluering i november 

2019, og der kan evt. blive en møderække efter 1. januar 2020. 

9. 6

. 

Kommunalt nyt 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

 

Intet til ref. 

10. 7
. 

Punkter til kommende møder 

 

 

Intet til ref. 

11. 8
. 

Gensidig orientering 

 

Intet til ref. 

12. 9
. 

Evt. 
 

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
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/HOVED-MED/2016-Dags-og-referat

