
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 6.  JANUAR 2016, 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 

 

 Udvalgte punkter fra  B&U-mødet d. 5. jan. 2016 

drøftet 

 Skole-MED-mødet d. 21. dec. 2016: Punkt 

omkring arbejdsmiljø drøftet. Vi gør opmærksom 

på, at der på kommunens intranet ligger en 

handleplan for kommunens sundhedsfremme- og 

sygefraværsindsats. 

 Kommunal arbejdsgruppe vedr. forpligtende 

samarbejder mødes sidste gang torsdag d. 7. 

januar. Herefter udarbejdes der et oplæg til 

politisk behandling d. 26. jan. 2016 

2. Drøftelse af OK15-tilbagemelding-

erne 

Drøftelse af de tendenser, der afslører 

sig i tilbagemeldingerne. 

Det vurderes, hvordan resultaterne 

kan bringes i spil i forskellige fora 

med henblik på forbedringer af vilkå-

rene for lærernes arbejde. 

(Bilag) 

 

 

Tilbagemeldingerne drøftet – særligt punkterne vedr.  

fordeling af opgaver og udarbejdelse af 

opgaveoversigter, kompetenceudvikling samt det 

faktum, at manglende resurser vurderes som en 

væsentlig bremseklods for kvalitet i implementering 

af folkeskolereformen. 

Tilbagemeldingerne tages op på kommende TR-

/AMR-møde. Desuden vil vi forslå, at det bliver taget 

op til næste evalueringsmøde med skolelederne. 

3. Generalforsamling 2016 

Drøftelse af praktiske forhold vedr. 

generalforsamlingen: 

 

Desuden drøftes: 

- Evt. behov for vedtægts-

ændringer 

- Budgetforudsætninger 

- Valgprocedure. 

 

 

Vi oplever ikke noget behov for vedtægtsændringer. 

Foreløbig drøftelse af budgetforudsætningerne. Tages 

op igen på næste KS-møde. 

Vi kører videre med valgproceduren fra sidste valg. 

 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Boerne-og-Ungdomsudvalget/2016/1/05012016201601051200
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/Arbejdsmiljoe-og-trivsel/Sygefravaer


 

4. Proces for evt. forflyttelser 

På baggrund af budgetforligets krav 

om reduktion på 2 % af alle områders 

driftsbudgetter, kan det ikke undgås, 

at der på skoleområdet bliver behov 

for forflyttelser og evt. afskedigelser. 

 

Vi drøfter et udkast til tidsplan for 

forflyttelser udarbejdet på grundlag af 

de eksisterende retningslinjer for 

forflyttelser og afsked. 

 

(Bilag eftersendes senere) 

 

 

Drøftelse af tidsplanen og aftaler vedr. opsigelse af 

tjenestemænd. 

Kredsstyrelsen finder det vigtigt, at der fortsat bliver 

mulighed for en frivillig forflyttelsesrunde. 

5.  

 

Opsamling på håndslaget 

Der foretages en endelig opsamling 

på håndslaget, der indgik i temadagen 

den 11. december. 

(Bilag: plancher fra temadagen) 

 

 

FK og JW kommer med forslag til en kategorisering 

af udsagnene. Kunne fx være ift., om det er noget, 

man ønsker at bibeholde, indføre på kort sigt, indføre 

på længere sigt eller diskutere igen. 

Vi drøfter udsagnene på kommende møder. 

 

6.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

 

JW’s læserbrev på hjemmesiden 

 

Orientér om kandidaturer til KS på TR- og AMR-

konferencen. 

7.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg 

d) Andre 

 

Intet til ref. 

8.  Evt. 
Intet til ref. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Flemming Kjeldsen, formand 

Jeanette Winther, næstformand 


