
 

Referat 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 7. AUGUST 2019 KL. 08.30 – 11.30 PÅ KREDSKONTORET  

EMNE :  KREDSSTYRELSESMØDE 

AFBUD           :  

REFERENT   : AJ 

 

 

1.  
Budget 2019 

Nedslag i budgetrapporten for kredsens 

budget 1. halvår. Drøftelse af 

investeringer ift. evt. ekstra møde-

/arbejdslokale (Bilag på mødet) 

 

 

Særlig Fond: Drøftelse af evt. investering 

ift. energiforbedringer. 

 

 

Budgetrapporten gennemgået, og den gav ikke anledning til særlige 

bemærkninger. 

 

Vi drøfter mulige forbedringer i huset (bygninger/inventar), når der 

alligevel skal kigges på det nye mødelokale; energiforbedringer, nye 

tagrender, ny dør til kælderen. Vi sætter det på et KS-møde senere 

på året, hvilke forbedringer vi vil prioritere i første omgang. 

 

Overvejelse om udskiftning af  KS’ iPads, som efterhånden er ved at 

være slidte. 

2. K

o

m 

Kommende møder/arrangementer: 

Evt. nyt ift.: 

 TR-møde den 14. aug. 2019 

 TR-/KS-internat d. 30. sep. – d. 1. 

okt. 2019 

 Punkter til kommende faglig klub-

møder med deltagelse af KS 

 

 

Punkter til TR-møde:  

- Opfølgning på Meebook.  

- De nye krav til valgfag  

- Den nye ferielov  

- Kort orientering om Bjerringbro-skolerne  

 

TR-/KS-internat: 

- BD har kontaktet UVM ift. møde med ministeren. 

- BD kontakter Jacob Mark om evt. besøg hos ham. 

- KS tager toget hjem torsdag 

 

Faglig Klub: 

- DLF Næstformandsvalg 

- HS-valg: JS 

- Elevtalsprognoser/skolestruktur/økonomi 

- Hvad der rører sig på skolen 

 

3. 2

. 

Hovedstyrelsesvalg 

Aftaler ift. 

 Stillerliste 

 Forslag til suppleanter 

 Indlæg til Folkeskolen 

 Faglig klub 

 

JS har talt med Folkeskolen og bliver interviewet indenfor en uge 

om sit kandidatur. 

JS undersøger det tekniske ift. stillerliste, så den er klar til TR-mødet 

i næste uge. 

Møde med TR’erne i Skive den 29/8, hvor Tine også deltager. 

Vi skal være OBS på TR’erne, så alle medlemslister bliver opdateret 

når Puk sender ud, og så de hjælper til med at få alle kolleger til at 

stemme (evt. sammen med en anden fra skolen).  

Der laves nogle små kort med præsentation, som ”serveres” for alle 

medlemmer sammen med lidt mundsødt (fx en flødebolle), når 

afstemningen åbner. 

4. 3

. 

Demografi, resurser og struktur på 

skoleområdet  

Drøftelse af KS’s holdning og ageren ift. 

udfordringen på skoleområdet.  

 

 

Børnetalsprognoserne for de kommende 9 år går fortsat nedad. 

Ift. mulige skolesammenlægninger, er der ikke taget højde for 

friskoler i de enkelte områder. 

Hvilke konsekvenser har det for arbejdsmiljøet? Større klasser/flere 

undervisningstimer? 



5. 4

. 

Folkeskoleidealet 

Drøftelse af, om KS har input til 

formuleringer, ikoner mv. inden endelig 

vedtagelse på kongressen. 

 

På sidste KS-møde drøftede vi et 

Viborg(er) II – arrangement med fokus 

på den gode skole og udgangspunkt i 

folkeskoleidealet.  

BD melder tilbage vedr. sin kontakt til 

Helle Døj og Tine Agenskov (begge med 

i arbejdsgruppen vedr. folkeskoleidealet). 

 

(se bilag i kredsudsendelse 043) 

 

Udsat 

6. 6

. 

Kommunalt nyt 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

 

Intet til ref. 

7. 7

. 

Punkter til kommende KS-møder 

 

 

Intet til ref. 

8. 8

. 

Gensidig orientering 

- Ungeguide 

 

Vi skal være opmærksomme på, hvor/hvordan ressourcerne til 

ungeguiderne skal findes. 

9. 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

