
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 20. JANUAR 2016, KL. 12.30 – 15.30 PÅ  KREDSKONTORET    

EMNE :  KS-MØDE 

AFBUD           :    JEANETTE WINTHER 

 

1. Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

Forpligtende samarbejder og drøftelse af ansøgning 

om dispensation for folkeskoleloven vil være punkter 

på dagsordenen for det kommende B&U-møde. 

 

På mødet i skole-MED rejste FK og JW kritik af den 

manglende dialog med de ansatte om behov og vilkår 

for at afskaffe den understøttende undervisning og 

lektiehjælpen. 

 

 

2. Generalforsamling 2016 

Drøftelse af praktiske forhold vedr. 

generalforsamlingen. 

Drøftelse af budgetforslaget og 

endelig afklaring af kandidaturer. 

Drøftelse af praktiske forhold vedr. 

afskedsreception for FK. 

 

 

De praktiske forhold på Mercantec er nu aftalt. 

 

Budgetforslaget blev drøftet og endeligt budget 

udarbejdes til KS-mødet den 3/2. 

 

Der vil blive behov for at finde mindst 3 nye 

kandidater til kredsstyrelsen. Der orienteres på TR- og 

AMR-konferencen, og der opfordres til at gøre en 

indsats for at få kandidater på banen inden 

vinterferien. 

 

Der afholdes afskedsreception for Flemming fredag d. 

1. april 2016 kl. 13-16. Yderligere oplysninger og 

invitation følger. 

 

3.  Opfølgning på møder 

Drøftelse af indholdet på det åbne 

TR-møde. 

 

Referat af kredsformandsmødet den 

14. januar. 

 

 

Tilfredshed med indholdet på det åbne TR-møde.  

 

FK refererede fra kredsformandsmødet i Kbh. Et mere 

detaljeret referat fra formandsmødet udsendes særskilt 

til KS. 

4.  
Lektiehjælp og faglig fordybelse 

Opfølgning på Kredsudsendelse nr. 

Undersøgelsen om lektiehjælp og faglig fordybelse 

blev drøftet kort. Det er meget problematisk, at et 

gennemgående træk i undersøgelsen er, at de fagligt 



 

002/2016 vedr. TR-undersøgelse om 

organisering og indhold af lektiehjælp 

og faglig fordybelse. 

 

Drøftelse af resultatet samt evt. 

perspektiver for skolerne i Viborg 

kommune. 

 

Desuden drøftes de politiske forslag 

om konvertering af understøttende 

undervisning til tolærerordninger. 

 

svage elever ser ud til at være dem, der får mindst ud 

af lektiehjælpen.  

Undersøgelsen vil blive taget med i drøftelserne med 

forvaltningen og med politikerne. 

 

Forslaget om konvertering af understøttende 

undervisning til tolærerordninger blev drøftet under 

pkt. 1. 

5.  Kommende møder 

Drøftelse af indhold på kommende 

møder: 

 TR/AMR-mødet d. 27. januar 

 TR-mødet og det efterfølgende 

møde med SL og forvaltningen d. 

10. februar 

 

 

Mødernes indhold blev kort gennemgået. 

6.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Intet 

7.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg 

d) Andre 

 

a) FK deltog den 22/1 i et møde på TV Midt/Vest om 

et tættere samarbejde om at få bragt vigtige historier 

frem til Tv-stationens kendskab. Der er stor interesse 

fra deres side i at samarbejde og får skabt kontakter til 

skoler m.v. 

 

JW orienterede om et møde med Folkekirkens 

skoletjeneste m.fl., hvor emnet var ”Dannelse i 

folkeskolen”. KS bakker op om udviklingen af 

samarbejdet om dette tema. 

 

8.  Evt. 

 

Intet 

 

 

 

Venlig hilsen 

Flemming Kjeldsen, formand 

Jeanette Winther, næstformand 


