
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 25. MAJ  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 

Ref. fra B&U-udvalget drøftet. Det noteres, at der 

skal kigges på besparelsen omkring 

svømmeundervisningen igen. 

 

Skole-MED har bl.a. drøftet aldersintegreret 

undervisning, som stiller lærerne i nogle nye 

udfordringer i forhold til bl.a. faglig spredning, samt 

sikring af, at alle elever når fagenes mål. Baggrunden 

for forsøget drøftet. 

 

Frivillighedsstrategien, der ligger på Viborg 

kommunes intranet, bør behandles i Lokal-MED (se 

ref. af Fælles-MED). Det er vigtigt, at både ledelse og 

medarbejdere er enige om, hvilke opgaver der kan evt. 

tildeles frivillige. Kredsen ser udfordringer i 

inddragelse af frivillige i forhold til, om de varetager 

ordinære arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at 

arbejdspladsens TR har opmærksomheden rettet mod 

dette. Ligeledes er tavshedspligt, børneattest mv. 

områder, der skal være sikret, INDEN den frivillige 

møder ind. 

 

Kredsstyrelsen er skeptisk overfor Økonomi- og 

Erhvervsudvalgets indstilling til effektivisering af 

mødeaktiviteten, hvor man vil spare 8 mio. ved 

systematisk brug af videomøder. Det største rationale 

må forventes at kunne findes hos lederne, men det 

bliver bl.a. lærerne, der bliver beskåret. 

 

Efter gennemgang af MED-referater blev det vendt, at 

man i Lokal-MED skal huske at rette henvendelse til 

XXX, hvis man ønsker punkter behandlet højere oppe 

i MED-systemet. 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Boerne-og-Ungdomsudvalget/2016/5/24052015201605241200
http://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/Forvaltninger-og-stabe/Boern-og-Unge/MED-systemet/Skole_MED/Dagsorden-og-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/Faelles-MED-udvalgene/Faelles-MED-Boern-og-Unge/Dagsorden-og-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/HOVED-MED/2016-Dags-og-referat
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/Faelles-MED-udvalgene/Faelles-MED-Boern-og-Unge/Dagsorden-og-referater


 

2.  Byrådets beslutning fra onsdag d. 

18. maj 2016 (pkt. 18) 

På baggrund af referatet fra 

byrådsmødet og den efterfølgende 

debat i VSF drøftes perspektiverne for 

den fremtidige skolestruktur i Viborg 

kommune. 

 

”Livestreaming” fra behandlingen af pkt. 18 på 

byrådsmødet den 18. maj 2016. Behandlingen blev 

herefter drøftet. 

En kommende skolestrukturdebat med langsigtede 

løsninger ses som et positivt politisk signal, men er 

ikke uproblematisk. Kredsen vil have stort fokus på 

arbejdsmiljø og kvalitet og vil med det udgangspunkt 

gerne deltage i debatten. 

 

Kredsen har noteret sig, at der fra politisk side er 

interesse for at snakke både struktur, indhold og 

arbejdstidsaftale med Viborg Lærerkreds. 

Kredsstyrelsen er opmærksom på at inddrage 

medlemmerne og overvejer at lave en 

medlemsundersøgelse. 

 

3. Evaluering af møderne d. 18. maj 

2016 

Evaluering af TR-mødet d. 18. maj 

2016 og det efterfølgende møde med 

forvaltningen og skolelederne. 

 

Tidsplanen holdt ikke, og der var ikke tid til 

gruppedrøftelser. Der manglede tid og rum til debat 

omkring gode løsninger i forbindelse med praktiske 

udfordringer. 

Kredsstyrelsen er betænkelig ved, at man af princip 

ikke ønsker af afsætte samme tid til samme 

uddannelse på skolerne. I vores optik kunne det være 

med til at skabe gennemskuelighed og oplevet 

retfærdighed.  

Efter-/videreuddannelse på skolerne bliver 

underprioriteret grundet den stramme økonomi. 

4.  Kommende møder/arrangementer 

Orientering om det sociale 

arrangement med TR’erne d. 15. juni 

2016. 

Drøftelse af evt. kommende 

medlemsarrangementer. 

BD laver en invitation til afsluttende TR-arrangement 

og sørger for ”pauseunderholdning”. 

Afsluttende spisning på Bryghuset. Forventet 

sluttidspunkt kl. ca. 20.00. 

 

5. Formandens og næstformandens 

kalendere 

Til orientering 

 
(Bilag sendes særskilt) 

 

Mødet den 29. juni flyttes til 8.30 hos Jacob 

Svejstrup. 

 

6. Ekstern kommunikation 

Drøftelse af indhold til kommende 

nyhedsbrev. 

Drøftelse af nye opslag til 

hjemmesiden. 

 

Der skal Nyhedsbrev ud inden udgangen af næste uge 

med orientering om de politiske beslutninger og 

udmeldinger, der har været den seneste tid. 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Byraadet/2016/5/18052016201605181700


 

7. Punkter til næste KS-møde 
Forståelsespapiret. 

Fremtidens skole i Viborg. 

Medlemsundersøgelse 

8.  Evt. 

 

Intet til referat. 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


