
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 1. JUNI  2016, KL. 12.30 – 15.30 PÅ  KREDSKONTORET    

EMNE :    KS-MØDE 

AFBUD           : 

 

1. Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

 

Hoved-MED: Der arbejdes med en 3ién-måling af 

trivsel, arbejdsmiljø og personaleledelse. Målingen 

løber af stablen i foråret 2017. 

 

Fælles-MED har Temadrøftelse om flygtninge på 

næste møde. Hele området skal belyses i forhold til, 

hvorvidt de 17 mio. til flygtningene rækker/bruges 

hensigtsmæssigt. 

2.  Skoledebatten i Viborg Kommune 

Hvad er scenarierne/perspektiverne, 

og hvordan forholder vi os til og 

agerer på dem? 

(bilag fra TR-konferencen vedr.  den 

verserende skoledebat i VSF) 

 

JW orienterede om de politiske udmeldinger, der har 

været på det seneste (bl.a. jf. TR-konferencen). 

 

KS er enige om: 

- At det er op til byrådets politikere at tage 

beslutning om, hvordan skolestrukturen skal se 

ud og derefter sikre, at de nødvendige resurser 

er til stede på alle skoler. (Pt. har vi skoler, 

hvor resursetildelingen ikke giver reel 

mulighed for at leve op til folkeskoleloven og 

intentionerne i skolereformen). Der skal være 

sammenhæng mellem den ønskede 

skolestruktur og den tildelte resurse. 

- At vi ønsker et bredt politisk forlig med 

langsigtede løsninger, der som absolut 

minimum rækker ind i næste byrådsperiode. 

- At områdeledelse og skoler, der dækker flere 

matrikler, ikke anses for at være en optimal 

løsning. 

- At den nuværende resursetildelingsmodel ikke 

fungerer optimalt, da alle skoler i Viborg 

kommune ikke har samme økonomiske 

mulighed for at levere kvalitet.  

 

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


 

3. Revision af forståelsespapiret 

Drøftelse 

Der er enkelte hængepartier omkring arbejdstidens 

opgørelse og beskrivelsen af større opgaver. JW og 

BD mødes med Forvaltning og Skolelederforening d. 

2. juni 2016.  

4. Frivillighed på skoleområdet 

Drøftelse af udfordringer, 

perspektiver og handlemuligheder ift. 

frivillige på skolerne. 

(se seneste ref. fra Fælles-MED samt 

bilag på Intra) 

Frivillighed er en del af en strategi i Viborg 

Kommune. Der opfordres til på Lokal-MED at 

dagsordensætte punktet omkring frivillighed. 

Det er vigtigt at have fokus på bl.a. børneattest, 

hvorvidt der varetages ordinære jobs, tavshedspligt, 

fremmødefrekvens, faglighed, børn med særlige 

behov, skolens værdigrundlag/vision, ansvar for 

elever mv. 

 

5.  Kommende møder/arrangementer 

- TR-mødet d. 15. juni 2016 

- socialt arrangement for TR/KS 

d. 15. juni 2016 

- TR-/KS seminar med Skive 

Lærerforening og Thy/Mors 

Lærerkreds efteråret 

november 2017 

Drøftelse af TR-mødet og det sociale arrangement d. 

15. juni. Vær opmærksom på, at der KAN komme 

ændringer. 

 

Der planægges fælles TR-/KS-seminar med Skive 

Lærerforening og Thy/Mors Lærerkreds i efteråret 

2017. 

 

 

6. Gensidig orientering 
Jakob har fået 8 tilbagemeldinger vedr. §3, stk. 2 

elever på skolerne. Ingen af disse skoler har elever 

med 12 lektioners støtte. 

7. Formandens og næstformandens 

kalendere 

 

Orientering og evt. drøftelse 

Intet til referat 

JW skal på politisk lederudvikling d. 6. - 9. juni 2016 

og skal i den forbindelse forventes at være så godt 

som afskåret fra omverdenen. 

8. Evt. 
Intet til referat 

Hvis man ønsker punkter behandlet højere oppe i 

MED-systemet retter man henvendelse til Lone 

Blåberg i forhold til Skole-MED og Annette Vester i 

forhold til Fælles-MED. De sørger for at evt. punkter 

bliver dagsordensat. 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 

http://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/Faelles-MED-udvalgene/Faelles-MED-Boern-og-Unge/Dagsorden-og-referater
http://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/Forvaltninger-og-stabe/Boern-og-Unge/Tvaerfagligt/Frivillige

