
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 16.  DECEMBER 2015, KL. 12.30 – 15.30 PÅ  KREDSKONTORET    

EMNE :  KS-MØDE 

 

1. Nyt udefra 

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

B&U: Intet møde siden sidst 

 

Skole-MED:  

- Ny struktur i MED, ny MED-aftale samt 

forenkling af de personalepolitiske værdier 

skal tages op på Lokal-MED-niveau. 

- Opsamlingen af skolernes APV med fokus på 

det stigende sygefravær og belastningen på 

arbejdsmiljøet. 

Fælles-MED: 

- Sammensætning af Fælles-MED drøftet. Vi 

kører videre med den nuværende 

sammensætning, hvor alle 

medarbejdergrupper, der har en TR, har en 

plads i udvalget. 

- Ændret tildelingsmodel på autismeområdet, 

hvor medarbejdergruppen stiller 

spørgsmålstegn ved værdien af at bruge 

resurser på at udarbejde høringssvar, når det 

oftest ser ud til, at høringssvarene ikke bliver 

tillagt værdi, når den endelige beslutning 

tages. 

Hoved-MED: 

- Drøftelse af punkterne på dagsordenen. 

Forpligtende samarbejder: 

- D. 5. jan. 2016 afholdes dialogmøde med det 

politiske udvalg, skolelederne, 

skolebestyrelsernes formænd og næstformænd. 

Lærerkredsen har gjort opmærksom på det 

hensigtsmæssige i, at næstformænd i Lokal-

MED også deltager. Det politiske udvalg 

ønsker dog, at bibeholde mødet d. 5. jan. som 

politikernes møde med skoleledere og –

https://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/Dagsordener-og-referater-2015/HovedMED-2015-2-halvaar


 

bestyrelse. FK og JW deltager som FTR’er. 

  
 

2.   Evaluering af TR-temadagen 

Opsamling af indtryk fra temadagen – 

specielt synspunkter og 

tilkendegivelser ift. ”Håndslaget”. 

En foreløbig drøftelse af synspunkterne vedr. 

”Håndslaget”. FK og JW laver en sammenskrivning af 

tilbagemeldingerne fra grupperne. KS tager tråden op 

på et kommende møde, og derefter bringes TR-

gruppen på banen igen. 

Konceptet for temadagen/julefrokosten evalueres på 

et kommende TR-møde. 

3. Generalforsamling 2016 

Drøftelse af tidsplan m.v. for 

generalforsamlingen den 10. marts 

2016.  

(Bilag) 

Tidsplanen godkendt. Kandidaturer vendt. Yderligere 

drøftelser på kommende KS-møder. 

4. Forhandling på UU-området 

Den 7. december blev der forhandlet 

en ny forhåndsaftale på UU. Aftalen 

drøftes og for at skabe overblik 

orienteres der også om de øvrige 

forhåndsaftaler og individuelle 

lønaftaler, som kredsen har indgået. 

 

Den nye forhåndsaftale for UU er underskrevet og 

ligger på kredsens hjemmeside (under ”Løn og 

arbejdstid”) sammen med forhåndsaftaler for 

lærere/børnehaveklasseledere samt skolepsykologer 

ansat ved PPR.  

 

5.  

 

Planlægning af kommende TR-

/AMR-møde 

Indhold og form for mødet den 27. 

januar drøftes. 

 

- Der er lavet aftale med kommunaldirektør Lasse 

Jacobsen, som kommer for at præsentere den 

reviderede MED-aftale, den dobbelte ambition 

mm. 

- Evaluering af det 2. evalueringsmøde med 

skolelederne. 

- Desuden forslag om ”Spark”, politianmeldelse af 

vold og Viborg kommune- Intranettets 

”hemmeligheder”. 

6.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Nyhedsbrev ud torsdag d. 18. december. 



 

7.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg 

d) Andre 

 

a) Økonomisk udfordring på STU-området, som 

betyder, at 6 medarbejdere (heriblandt 3 lærere) er 

indstillet til afsked. Vi forsøger at omplacere dem 

inden for skoleområdet. 

b) Vi vælger at overføre AKUT-fondsmidler til 

næste år. 

8.  Evt. 
Filmkompagniet har lavet 3 små, anbefalelsesværdige 

 film om inklusion 

http://www.filmkompagniet.dk/new-page-2 

 

 

 

Venlig hilsen 

Flemming Kjeldsen, formand 

Jeanette Winther, næstformand 

http://www.filmkompagniet.dk/new-page-2

