
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 13. APRIL 2016  KL. 12.30-15.30 PÅ  KREDSKONTORET    

EMNE :  KS-MØDE 

AFBUD           :    ANNI ØSTERGAARD BLEICKEN, ANNE H. JOHNSON 

 

1.  Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

 B&U-udvalget 

 Skole-MED 

 Fælles-MED 

 Hoved-MED 

 Kommunale arbejdsgrupper 

Andet 

Skole-MED: 

 Skole-MED tirsdag den 19. april er aflyst. Flere 

skole-MED-møder i indeværende kalenderår er 

ikke blevet afholdt. 

 

Fælles-MED: 

 På Fælles-MED blev orienteret om vilkårene for 

særlige ansættelser. Et kompliceret område – vi 

vil prøve at samle de væsentligste oplysninger 

vedr. disse  i et notat i mappen ”Info fra MED”.  

 Drøftelsen af kommissoriet for analyse af 

specialområdet gav anledning til diskussion. 

Der skal være fokus på størst mulig læring for 

samtlige elever og størst mulig trivsel for både 

elever og ansatte i den videre proces. Det kræver 

massiv kompetenceudvikling af lærerne at flytte 

elever fra specialområdet til almenområdet, 

såfremt projektet skal gennemføres og lykkes. 

 

Kommunal arbejdsgruppe vedr. analysen af 

specialområdet og dens fremtidige organisering:  

Forskellige scenarier blev ridset op. Der arbejdes 

bl.a. med en model, som udfaser specialklasserne 

over de næste tre år. Spørgsmålet er, om det er 

realistisk og er det bedste for alle elever – både de 

som p.t. er i specialklasserne og de, som er i 

almenklasserne? Der blev snakket fordele og 

ulemper/opmærksomhedspunkter ift. udfordringen. 

Chefgruppen arbejder videre på et materiale, der 

fremlægges for Fælles-MED og B&U-udvalget d. 

26. april 2016. 



 

2.  Evaluering af temadagen den 6. april 

 Indhold 

 Relevans 

 Afvikling 

 Fremadrettet 

Indholdsmæssigt en god dag. Mange TR’ere på 

banen i diskussionerne. 

Håndslaget giver mulighed for at skabe en ny 

struktur på møder, nu hvor der er mange nye i TR-

gruppen, kredsstyrelse og formandskab. Særligt var 

der stor tilslutning til flere gruppedrøftelser og mere 

sparring i grupper med forskellig sammensætning i 

forhold til TR’s erfaring eller skolernes ligheder. 

Korte faglige input fra konsulenterne har stor værdi. 

Politikerbesøg værdifuldt i forhold diskussion af 

kommunens skolepolitik. Vi finder det beklageligt, 

at 3 medlemmer fra udvalget valgte ikke at svare på 

vores invitation. 

Vi vil fortsat holde fast i Søndermølle til disse 

arrangementer. 

 

3.  TR/AMR mødet den 20. april 

 Indhold 

Dagen ændret til et ordinært TR-møde. 

 

Gruppedrøftelser af skoleårets planlægning. Under 

samme punkt diskuteres dagsordenspunkter i 

forhold til Evalueringsmødet med skoleledere og 

TR’ere. 

Konsulenterne orienterer om lønstigning pr. 1. april. 

 

4.  Mødeplan 

 Fastsættelse af div. datoer 

 Drøftelse af indhold og form på 

TR/KS-seminar jan. ’17  

 Drøftelse af indhold på åbent 

medlemskursus foråret ’17 

 Generalforsamling ’17 

 Evt. andre aktiviteter for 

medlemmer og tillidsvalgte 

Bilag følger 

Der arbejdes fortsat med mødekalender. Der kan 

ikke meldes endelige datoer ud, før alt er booket. 

Kalender klar i god tid til sommerferien. 

Øvrige punkter udsat. 

5.   

 

Møde med B&U-udvalget d. 27. april 

 Hvilke punkter ønsker vi 

drøftet? 

 

Drøftelse af forskellige punkter, der kan danne 

udgangspunkt for Kredsstyrelsens møde med 

politikerne. Følgende 4 punkter danner grundlag for 

dialogen: 

 Konvertering af UUV til tolærerordning. 

 Analyse af strukturen for 

specialundervisning. 

 Arbejdsmiljø og sygefravær. Er der resurser 

at hente? 

 Ny resursetildelingsmodel? 



 

6.   Kursuskatalog 

 Drøftelse af aktuelle kurser 

udbudt af DLF. Bemærk 

tilmeldingsfrister. 

Udsat. 

7.  Formandens & næstformandens 

kalender 

Bilag eftersendes 

Udsat. 

8.  Nyt fra skolerne 

 Nyt vedr. ansættelser mm. 

Orientering om nyt fra en enkelt skole. 

9.  Nyt fra DLF 

 Orientering om relevante kreds- 

og TR-udsendelser 

Udsat. 

10.  Punkter til næste møde Kredsguiden til gennemsyn og justering. 

Desuden en gennemgang af de udsatte punkter fra 

dagens møde. 

   11. Evt. 
Udsat. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 

 

http://www.dlf.org/media/8193353/kursusplan-2-halvaar-2016.pdf

