
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 29. JUNI 2015 KL. 08.30 – 11.30 PÅ    ROSMARINVEJ 15, 8800 

VIBORG 

EMNE :  KS-MØDE 

 

1. Kommunalt nyt (kort) 

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

BD orienterede om Skole-med:  

 Forretningsorden for Skole-MED med bl.a. 

nedsættelse af kontaktudvalg godkendt.  

 Orientering om arbejdet med analyse af 

specialområdet. Området er komplekst, men 

arbejdet giver mulighed for at kvalificere 

indsatsen. Flere resurser på skoleområdet ville 

give bedre mulighed for at tilbyde eleverne det 

rigtige tilbud på egen skole. 

 De mange forskelige politiske udmeldinger i 

forhold til skolestruktur påvirker arbejdsmiljøet 

negativt på de involverede skoler. 

Fælles-MED: 

 Orientering om kommissorium for centralisering 

af administration. Medarbejdersiden indstiller to 

repræsentanter til arbejdet.  

 Flygtninge, skolestruktur samt økonomi og 

serviceniveau er temaer på kommende møde med 

Børne- og ungdomsudvalget. 

Hoved-MED: 

 Frivillighed: Der forudsættes en lokal drøftelse 

mellem ledere og medarbejdere (i Lokal-MED), 

inden arbejdspladserne laver aftaler om frivilliges 

medvirken i opgaveløsningen. 

 På budgetorienteringsmødet den 22. juni var der 

positive politiske tilkendegivelser fra samtlige 

fremmødte partier om, at den ene procents 

effektivisering/besparelse, der skulle findes til 

statens omprioriteringsbidrag ønskes tilbageført til 

de respektive udvalg. Derudover tilkendegivelser 

om, at man muligvis vil forsøge at tilgodese 

skoleområdet og flygtningeindsatsen med ekstra 

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Boerne-og-Ungdomsudvalget
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


 

midler.  

2. 
Forståelsespapiret 

Forståelsespapiret er nu forhandlet på 

plads (i skrivende stund mangler der 

dog stadig formelt en enkelt 

underskrift) 

Orientering samt drøftelse af 

perspektiverne. 

 

JW orienterede om de afsluttende drøftelser i 

forbindelse med forståelsespapiret. 

Der er fra forvaltningens side høj prioritering af 

dialogen omkring opgaveoversigt, herunder både 

opgavemængde og indhold. 

Kredsen vil følge op på, hvorvidt den lokale dialog er 

gennemført.  

3.  Kredsens vision, indsatsområder og 

mål 

Herunder overordnet drøftelse af 

kredsguidens mål og indhold samt 

ramme for revideringen af 

kredsguiden. 

Drøftelse af Kredsguidens form og indhold. 

Punktet dagsordensættes igen.  

4. Regnskab 

Gennemgang af kredsens regnskab 

frem til juni 2016 

 

Gennemgang af regnskab i forhold til det 

budgetterede. 

5. Specialundervisning på skolerne 

Orientering og drøftelse af hvordan 

specialundervisningen fungerer på 

skolerne. Får eleverne det rette 

tilbud? 

Drøftelse af tildelingen af støtte i forhold til 

folkeskoleloven §3 stk.2. Tilbagemeldingerne fra 

TR’erne giver indtryk af, at der ikke er resurser til den 

rette støtte til elever, der har behov for 

specialeundervisning efter ovennævnte §. 

6. Kommende møder og 

arrangementer 

Orientering om praktiske forhold. 

Desuden idegenerering og drøftelse af 

indhold, så vi kan kvalificere den 

nærmere planlægning: 

 TR/AMR-dagen d. 2. nov. 2016 

 TR-temadagen d. 14. dec. 2016 

 Åbent medlemskursus d. 13.-14. jan. 

2017 

 GF d. 10. marts 2017 

 TR/KS-tur til Kbh. d. 5. -6. april 2017 

Åbent medlemskursus bliver med fagpolitisk oplæg 

fredag fra kl. 17.00-18.30. Herefter underholdning og 

spisning fra kl. 20.00. 

Generalforsamlingen planlægges med oplæg fra 

Gordon Ø. Madsen (hovedstyrelsesmedlem og 

formand for overenskomstudvalget i DLF), 

generalforsamling og herefter plads til hyggeligt 

samvær. 

TR/KS-tur til Kbh. Der bred enighed om, at et besøg 

på Christiansborg og Vandkunsten er det rette 

indhold. Der arbejdes videre efter denne model. 

http://www.dlfviborg.dk/om-kredsen/kredsguiden-viborg-laererkreds


 

7. Kongres ’16 

Orientering om praktiske forhold og 

overordnet drøftelse af materialet til 

kongressen. 

 

Kort orientering om praktiske forhold. 

8.  Evaluering af TR-mødet og det 

sociale arrangement d. 15. juni 

2016 

God stemning til afslutningen med ”o-løb” og tapas. 

Konceptet omkring lidt mere uformelt samvær 

gentages.  

9. Evaluering af den første tid i 

kredsstyrelsen 

Herunder evaluering af KS-mødernes 

form og indhold samt 

KS’/næstformandens og formandens 

rolle. 

 

Udsat til den 5. august. 

10.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Et fyldestgørende Nyhedsbrev nr. 47 er udsendt. 

Kommende punkter udsat til 5. august. 

11.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg 

d) Andre 

 

Udsat til den 5. august. 

12.  Evt. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


