
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 3.FEBRUAR 2016, KL. 12.30 – 15.30 PÅ  KREDSKONTORET    

EMNE :  KS-MØDE 

 

1. Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

Referatet fra B&U-udvalgets møde d. 26. januar 2016 

drøftet – herunder: 

 Endelig beslutning om forpligtende samarbejder, 

hvor udvalget har valgt at følge arbejdsgruppens 

anbefalinger. Dette betyder bl.a., at dannelsen af 

netværk gøres fleksibel og bliver et obligatorisk 

udviklingspunkt i kvalitetsrapporten. 

 Kommissoriet for analyse af den fremtidige 

specialstruktur: Der kan være grund til bekymring 

for, at det alene bliver økonomi og ikke 

pædagogik, der bliver ledetråden i 

analysearbejdet! 

 Udvalget indstiller til byrådet, at kompetencen til 

at konvertere understøttende undervisning til to-

lærer-ordninger lægges ud til skolebestyrelserne 

og skolelederne. KS finder beslutningen 

hensigtsmæssig, selv om man kan være 

betænkeligt ift. ”det fælles skolevæsen”, når de 

afledte udgifter af dispensationer efter 

folkeskolelovens § 16b afholdes af den enkelte 

skole. I kraft af resursetildelingsmodellen er 

skolernes økonomiske råderum meget forskelligt. 

2. Generalforsamling 2016 

Drøftelse af praktiske forhold vedr. 

generalforsamlingen. 

Gennemgang af regnskab (bilag 

fremsendes efter mandag d. 1. feb.) 

Endelig beslutning om budgetforslag, 

der forelægges generalforsamlingen. 

Drøftelse af punkter til formandens 

beretning (bilag fremsendes særskilt) 

Kandidater. 

 

Praktiske forhold: Valgprocedure drøftet og vedtaget. 

Dørene åbnes kl. 16.30. Spisning kl. 17.00. GF kl. 

18.30. 

Regnskaberne gennemgået og klar til generalforsam-

lingens godkendelse. 

Budgetforslaget drøftet og klar til generalfor-

samlingens godkendelse, når TR-gruppen har taget 

stilling til, hvorvidt de er med på, at der arrangeres et 

internat for TR/KS. 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Boerne-og-Ungdomsudvalget/2016/1/26012015201601261200


 

Punkter til formandens beretning drøftet. 

P.t. er der følgende kandidater til den nye 

kredsstyrelse: 

 Jeanette Winther kandiderer til formandsposten 

 Kristina Houmann-Esbensen og Brian Dahlsgaard 

kandiderer til næstformandsposten. 

Vi opfordrer i øvrigt alle interesserede kandidater til 

at melde sig. 

 

3.  Opfølgning på afholdte møder: 

Evaluering af TR-/AMR-mødet 

 

Referat fra mødet med 

skolelederforeningen og forvaltningen 

vedr. planlægning af kommende 

evalueringsmøde. 

 

Orientering om mødet omkring 

dannelsesperspektivet i folkeskolen 

(”mødet med de gejstlige”). 

Beslutning om, hvorvidt og evt. i 

hvilket omfang, vi skal gå ind i 

samarbejdet. 

TR-/AMR-mødet evalueret. KS er enig om, at der var 

en god og konstruktiv dialog med kommunaldirektør 

Lasse Jakobsen. 

Dagsorden til evalueringsmødet lagt ud på 

konferencen i dag. AMR’erne er også inviteret. 

I nov. ’15 havde Danmarks Lærerforening i 

samarbejde med Skole og Forældre og folkekirken  

taget initiativ til dannelseskonferencen ”Hvad skal vi 

med skolen?” Målet var at sætte spot på skolens 

formål, indhold og udvikling. Oplægget var, at der 

efterfølgende kunne etableres lokale samtalegrupper 

på tværs af parterne, hvorfor kredsen d. 13. jan. var 

inviteret til en lokal dialog omkring dannelse. JW 

deltog sammen med Birgitte Sand (KS) fra 

Skiveegnens Lærerforening, biskop Henrik Stubkjær 

og 5 øvrige repræsentanter fra folkekirken. Der blev 

på mødet fremført konkrete forslag til 

samarbejdsprojekter. 

KS besluttede, at vi gerne fremadrettet vil indgå i 

samtalegruppe omkring dannelse, men at vi ikke på 

kredsniveau kan se os selv indgå i konkrete projekter. 

 

4.  
Lektiehjælp og faglig fordybelse 

Opfølgning på Kredsudsendelse nr. 

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 B&U-udvalgets 

indstilling vedr. konvertering af 

understøttende undervisning til 

tolærerordninger. 

Resultatet af den lokale TR-undersøgelse vedr. 

lektiehjælp og faglig fordybelse gennemgået. 

KS noterer sig i den forbindelse det bekymrende i, at 

de fagligt svage er dem, der vurderes at få mindst ud 

af lektiehjælp/faglig fordybelse.  

Undersøgelsen drøftes på TR-mødet i marts. 

 

 

 

 



 

5.  Kommende møder 

Drøftelse af indhold på kommende 

møder: 

 TR-møde d. 10. feb. kl. 12.30-

13.45 forud for evalueringsmødet 
 Øvrige kommende TR-møder og 

TR-temadagen 

Indhold på kommende møder drøftet. JW retter 

henvendelse til B&U-udvalgets formand Claus 

Clausen og næstformand Eva Pinnerup ift. deltagelse 

på TR-temadagen d. 6. april. 

6.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Der lægges på Viborg Lærerkreds’ hjemmeside 

løbende info ud vedr. generalforsamlingen d. 10. 

marts. 

7.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg 

d) Andre 

 

b) Der er kritisk revision d. 24. feb. 2016 

8.  Evt. 

 

Intet til ref. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Flemming Kjeldsen, formand 

Jeanette Winther, næstformand 


