
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  FREDAG DEN 5. AUG.  2016  KL. 10.00 – 13.00 PÅ  KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

 

1.  Kommunalt nyt (kort) 

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

 

B&U-udvalget har møde med Fælles-MED. Punkter 

til drøftelse er skole – organisering og struktur, 

flygtninge, økonomi og serviceniveau samt 

frivillighed. 

BD har oplæg i forhold til skole og struktur med 

udgangspunkt i referatet fra KS-mødet den 1. juni. 

Der er fortsat et økonomisk råderum i børn og unge – 

hvor der er brugt godt 10 mio. mindre på 

skoleområdet end budgetteret. 

B&U har frivillighed på som et punkt på det 

kommende udvalgsmøde. Kredsen opfordrer fortsat 

til, at det bliver dagsordensat i lokal-MED.  
 

2.  
Erfa-mødet den 17. august 2016 

Forud for planlægningen af 

erfaringsudvekslingsmødet mellem 

kreds, TR’er, skoledere og forvaltning 

drøfter KS forslag til dagsorden.  

 

Kredsstyrelsen har flg. punkter til Erfa-mødet: 

 Opgørelse af arbejdstiden 

 Ordentlighed i forhold til afspadsering 

 Gode løsninger på efter/videreuddannelse 

 Erfaringsudveksling af nye løsninger i forhold til 

det kommende skoleårs planlægning. 

DLF og KL har fælles fokus på opfølgning på bilag 4 

(herom nærmere senere) 

 

Deltagelse af TR’er, skoleledere og forvaltning. 

3.  
Kredsformandsmøde d. 11/8-2016 

Forud for kredsformandsmødet i 

København d. 11. august 2016 drøfter 

vi i KS, hvordan vi sikrer systematik i 

opfølgningen på bilag 4 (som skal 

evalueres i alle kommuner).  

Desuden drøftes, om der er fælles 

meldinger og temaer, som vi mener, 

foreningen centralt bør sætte fokus på 

i forbindelse med opfølgningen. 

 

Der kunne være basis for en Surveyxact undersøgelse 

blandt medlemmer – helst i samarbejde med 

skoleledere og forvaltningen. 

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


 

4.  Kredsens vision, indsatsområder og 

mål 

Herunder overordnet drøftelse af 

kredsguidens mål og indhold samt 

ramme for revideringen af 

kredsguiden. Punktet er dagsordensat 

igen, jf. seneste referat. 

 

Drøftelse af Kredsguidens form og indhold. Der er 

behov for div. justeringer. 

JW sender en foreløbig udgave af Kredsguiden ud til 

gennemsyn KS’ gennemsyn, når JW/BD har redigeret 

den. 

5.  Kongres ’16 

Orientering om praktiske forhold og 

overordnet drøftelse af materialet til 

kongressen. 

 

Orientering og drøftelse af de praktiske forhold.  

6.  Evaluering af den første tid i 

kredsstyrelsen 

Herunder evaluering af KS-mødernes 

form og indhold samt 

KS’/næstformandens og formandens 

rolle. 

 

Den første periode evalueret med fokus på flg.: 

 Bruges tiden i KS-regi bedst muligt? 

 En mere stringent dagsorden ønskes, hvor det 

faste ”punkt 1” fremadrettet er orientering på 

maks. 15 minutter. 

 KS’ syn på et fælles skolevæsen i Viborg 

Kommune. 

 Hvordan får vi i TR-regi delt de gode erfaringer 

bedst muligt – herunder inddragelse af TR-

udviklingssamtalen? 

 

7.  Kommende møder og 

arrangementer (Kort orientering) 

Drøftelse af indhold og rammer, 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 

BD/JW har aftalt møde med den kommunale Lean-

konsulent vedr. TR/AMR-dag 2. nov. 

 

Bjørn Hansen og Tine Agenskov (begge HS) holder 

oplæg fredag den 13. januar til Åbent Medlemskursus. 

 

Gordon Øhrskov Madsen har et oplæg til 

Generalforsamlingen fra klokken 17. Mercantec 

reserveret. 

 

Programmet for TR/KS-seminar til Kbh. kommer til 

at bestå af besøg på Christiansborg med politisk debat 

samt besøg på Vandkunsten – ligeledes med oplæg og 

diskussion. 

 

8.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

Intet til referat. 

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


 

 

9.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg 

d) Andre 

 

Intet til referat. 

10.  Evt. 

 

Intet til referat. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


