
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 4.MAJ  2016, KL. 12.45 – 14.30 PÅ  KREDSKONTORET    

EMNE :  EKSTRAORDINÆRT KS-MØDE 

AFBUD           : 

 

1. Arbejdstid, trivsel og sygefravær 

Drøftelse af, hvordan vi kan forbedre 

lærernes arbejdsvilkår, trivsel, 

rekruttering/fastholdelse mm. med 

fald i sygefravær samt øget trivsel og 

læring for eleverne til følge.  

Hvilke fokuspunkter ser vi som de 

væsentligste, og hvilke strategier 

kalder det på? 

 

Længere drøftelse af den aktuelle situation på 

skolerne. Sygefraværet er fortsat stigende og rammer 

nu 5,3 %. En stigning siden 2011 på 47%. 

Drøftelse af, hvordan fraværet nedbringes, så denne 

resurse bringes positivt i spil.  

Positive erfaringer omkring beskrivelse af opgavers 

omfang. Dette øger gennemskueligheden i 

opgavefordelingen. Ligeledes giver det bedre 

mulighed for at fordele opgaver jævnt. 

 

KS afventer forhandlingerne omkring 

Forståelsespapiret. 

  

2.  Kommende møder: 

Drøftelse af punkter til det åbne TR-

møde d. 11. maj 2016 

Drøftelse af punkter til det korte TR-

møde d. 18. maj 2016 

 

Til det åbne TR-møde: 

Drøftelse af bureaukratiske opgaver (målinger, 

analyser, undersøgelser, dokumentation…), som tager 

tid, men ikke altid giver mening. Kan vi finde en vej 

til at prioritere og i bedste fald luge ud i disse? 

 

TR-mødet den 18. maj: 

Overvejelser omkring forståelsespapiret – 

forhandlingerne endnu ikke afsluttet. 

Forberedelse af punkterne til det efterfølgende møde 

med skolelederne og Forvaltningen.  

  

 

 

 

3. Budget 2017 

Drøftelse af udspillet til Viborg 

kommunes budget for 2017 – med 

specielt fokus på skoleområdet. 

Kredsens evt. høringssvar skal 

indleveres senest fredag d. 13. maj kl 

10.00 

(2 bilag) 

Kort drøftelse. 

JW og BD laver et udkast til høringssvar, der sendes 

til gennemsyn hos den øvrige kredsstyrelse. 

 

http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Fakta-og-tal/Noegletal-og-statistik/Personalepolitiske-noegletal


 

4.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af indhold til kommende 

nyhedsbrev. 

Drøftelse af nye opslag til 

hjemmesiden. 

 

 Nyt fra konsulenterne 

 Beskrivelse af forflyttelsesrunden  

 Andet aktuelt 

 

5. Punkter til næste KS-møde 
Ikke behandlet. 

6.  Evt. 

 

Indhold til det sociale arrangement den 15. juni 

drøftet. 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


