
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 24.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 

B&U: 

Referatet fra mødet gennemgået. 

KS står undrende over for, at man beslutter igen at 

søge dispensation fra klassedannelsesreglen uden, det 

øjensynligt har været  drøftet tilstrækkeligt med 

medarbejdere og ledere. Derfor må det antages, at det 

alene er økonomiske incitamenter, der ligger til grund 

for ansøgningen.  

 

2. Generalforsamling 2016 

Drøftelse af praktiske forhold vedr. 

generalforsamlingen. 

Drøftelse af status vedr. kandidater til 

valgene. 

 

GF-materialet inkl. den ”skriftlige beretning” er klar 

til distribution fredag d. 26. feb. 2016. 

 

Praktiske forhold drøftet. Der laves ”bordkort”, så 

lærere fra samme skole kommer til at sidde samlet. 

Der er deadline for tilmelding torsdag d. 3. marts 

(helst via TR).  

 

3.  Opfølgning på afholdte møder: 

Evaluering af det fælles evaluerings-

møde den 10. februar 2016. 

 

Herunder drøftes også evt. behov for 

justering af forståelsespapiret, som 

kan bringes i forslag til forvaltningen 

og Skolelederforeningen. 

 

Evalueringsmødet blev drøftet og vurderet positivt.  

 

Behovet for justeringer i forståelsespapiret drøftet. 

4.  Opfølgning på kursus om budget 

Hvordan kan kursets indhold om-

sættes til praksis lokalt. 

 

Indhold på kursus vedr. budget drøftet. Materiale fra 

kurset udleveret til KS. 



 

5.  Kommende møder 

Drøftelse af indhold på kommende 

møder: 

 Åbent TR-møde den 9. marts 

 TR-møde den 16. marts 
 TR-temadagen den 6. april 

 

KS-mødet d. 2. marts aflyst og flyttet frem til d. 9. 

marts kl. 12.00-14.00 forud for det åbne TR-møde. 

 

Forslag til tema på det åbne TR-møde d. 9. marts: 

Dansk som andetsprog 

 

Indhold på TR-mødet d. 16. marts og TR-temadagen 

d. 16. marts drøftet. 

 

6.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Nyhedsbrev vedr. GF kommer ud på fredag d. 26. feb. 

2016. 

7.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg 

d) Andre 

 

a) Kredsen og B&U-udvalget holder det årlige møde, 

når en ny KS er valgt – sandsynligvis d. 26. april 

kl. 16.30-17.30. 

Sparkær skole: Det er ikke lykkedes at finde en ny 

TR på Sparkær skole. Medlemmerne har i stedet  

valgt ny kontaktperson: Malene Bøgedal Bak. 

(Ghita Eriksen fra Mønsted skole er TR for 

lærerne på Sparkær skole) 

b) Kursus for kasserer d. 13.-14. april 

(tilmeldingsfrist  d. 1. april) 

 

 

7.  Evt. 

 

Intet til ref. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Flemming Kjeldsen, formand 

Jeanette Winther, næstformand 


