
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 9. MARTS 2016, KL. 12.00 – 14.00  PÅ  KREDSKONTORET    

EMNE :  KS-MØDE 

 

1. Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

Aktuelt vedr. kommunalt nyt: 

- Orientering omkring frivillighed i skolen. 

Kredsen kan gå med til, at vi bruger frivillige i 

kulissen, men kun som ekstra hænder. Man 

kan ikke planlægge med frivillige i 

undervisningen. De er alene ekstra hænder, der 

kan trøste og gå til hånde (ligesom  de fx gør 

på en bedsteforældredag). 

Hoved-MED: 

Orientering om udvalgte punkter fra referatet, bl.a. 

regnskab 2015 og sygefraværet i kommunen (nøgletal 

for 4. kvartal 2015 ligger i Hoved-MED’s referat). 

Nordre skole, Rindsholmvej har fået AT-vejledning 

ift. det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Skole-MED: 

To interessante gæster på mødet ift. hhv. LEAN og 

vold og trusler om vold. Vi tilkendegav på mødet, at 

der kunne være ide i at få fokus på LEAN i TR/AMR-

gruppen. 

Der er en vejledning vedr. anmeldelser af vold og 

trusler om vold på trapperne.  

 

Henvendelse fra et Lokal-MED bl.a. vedr. 

fremskyndelse af budgettal og forflyttelsesprocessen. 

 

2. Generalforsamling 2016 

Drøftelse af praktiske forhold vedr. 

generalforsamlingen. 

Drøftelse af formandens beretning. 

Status vedr. kandidater til valgene. 

(Bilag fremsendes senere) 

 

Praktiske forhold og formandens beretning drøftet. 

 

Der er p.t. (så vidt kredsen er vidende om), ikke 

yderligere kandidater til KS end de i kandidatlisten 

opstillede. 



 

3.  Evaluering af forflyttelsesrunden 

Forud for evalueringen på det 

kommende TR-møde drøfter vi de 

erfaringer, vi har gjort os i forhold til 

dette års forflyttelsesrunde. 

 

 

En drøftelse af bl.a. ordentligheden og de 

menneskelige hensyn i forflyttelsesrunden.  

 

4.  Kommende møder 

Drøftelse af indhold på kommende 

møder: 

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

 

Intet til ref. 

5.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Intet til ref. 

6.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg 

d) Andre 

 

c) Kredsen har ikke været inddraget i processen 

omkring valg af lærings- og samarbejdsplatform. Vi 

skal fremadrettet være opsøgende ift. at blive 

inddraget i processen omkring implementeringen. 

7.  Evt. 

 

Intet til ref. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Flemming Kjeldsen, formand 

Jeanette Winther, næstformand 


