
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 24. AUG.  2016  12.30 – 15.30 PÅ  KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

 

1.  Kommunalt nyt (15 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper – 

herunder arbejdsgruppen vedr. 

centralisering af 

administrationen på dagtilbud 

og skoler 

- Andet 

 

Hoved-MED: Budgetorientering 2017. Alene 

demografireguleringen på skoleområdet udgør næste 

år 10,4 mio. og forventes løst vha. byrådets yderst 

minimale råderum. (½ %) på kun 18 mio. Udvalgene 

forventes ligeledes at få deres 18 mio. (½ %) tilbage. 

Det giver BUU 8 mio., som forventes at være med til 

at sikre fortsat svømmeundervisning i skolerne. 

Medarbejdersiden i H-MED påpeger bl.a. vigtigheden 

af, at politikerne tager ansvar for evt. 

serviceforringelser i forbindelse med besparelser og 

effektiviseringer. Desuden advares mod 

konkurrenceudsættelser og påpeges opmærksomhed 

på det pressede arbejdsmiljø. 

 

Skole-MED har fokus på centralisering af 

administrationen og nogle positive fokusområder til 

en - evt. fælles – arbejdsmiljødag for AMR’er i B&U. 

 

Fælles-MED har haft møde med B&U-udvalget. BD 

havde oplæg omkring struktur med udgangspunkt i 

Kredsens vedtagne udmeldinger. I den forbindelse 

blev TOPI drøftet, og flere fagområder melder om 

problemer med udmøntningen af indsatsen, når 

opsporingen er gjort. En resurseudfordring. 

Ligeledes oplæg ved psykolog Tine Santos omkring 

de mangeartede udfordringer i forbindelse med 

modtagelsen af flygtningebørn. 

Politisk er der fortsat fokus på at styrke brugen af 

frivillige samtidig med, at der skal være fokus på høj 

faglighed. 

2.  
Erfa-mødet den 17. august 2016 

Evaluering af erfa-mødet: 

 Var der et konkret udbytte for 

flertallet af skolerne? Både for 

leder og TR? 

 Er formen fortsat den rigtige? 

 Hvordan kvalificerer vi 

fremadrettet dagsordenen? 

Generel opfattelse at Erfa-mødet var konstruktivt og 

udbytterigt - også for skoler, der i forvejen har fundet 

gode løsninger. 

Det må være et mål, at de emner, der sættes på 

dagsordenen, ikke er gentagelser af sidste års 

udfordringer.  

Fortsat en god form, men det er vigtigt at de gode 

løsninger fra grupperne kommer frem på det 

efterfølgende TR-møde. 

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


 

Tidlig inddragelse af TR’erne i forhold til 

dagsordenen. 

3.  
Kommunal evaluering af bilag 4 

Drøftelse af mulige 

evalueringsformer. Formandsskabet 

har et ønske om en fælles evaluering 

med SL og forvaltningen. 

 

Målet er at tegne et nuanceret og 

retvisende billede af udmøntningen af 

bilag 4 i Viborgs skolevæsen og 

dermed være med til at kvalificere 

vurderingen af, i hvilket omfang bilag 

4 er med til at skabe kvalitet i 

undervisningen, understøtte et godt 

arbejdsmiljø og styrke den sociale 

kapital. 

 

Forskellige scenarier vendt. Kvantitative kontra 

kvalitative undersøgelser. 

 

Fokus på at få skabt et nuanceret, retvisende og helst 

fælles billede af udmøntningen af bilag 4. 

4.  Kredsens vision, indsatsområder og 

mål 

Drøftelse af den reviderede udgave af 

Kredsguiden (dog undtaget s. 7-12, 

som behandles på KS-mødet d. 7. sep. 

2016). 

Rettelser og justeringer foretaget af JW/BD godkendt. 

Afsnittet side 7-12 behandles på et kommende møde. 

5.  Kommende medlemsaktiviteter: 

 Faglig klub med deltagelse af 

kredsen (punkter) 

 Løntjek (form?) 

 ”Alternative” aktiviteter 

Flg. punkter til kommende faglige klubber med 

deltagelse af Kredsen: 

 Tilpasning af kontingent, når konfliktlån er 

afdraget 

 Kredsens politiske udmeldinger 

 Fremadrettet strategi i forhold til arbejdstid. 

 Medlemskab af DLF – hvad køber du? 

 Kongresorientering 

 Den lokale situation 

 Interessen for ”alternative aktiviteter” 

Heidi eller Poul Erik besøger alle skoler for løntjek. 

Orientering på kommende TR-møde. 

 

6.  Kongres ’16 

Drøftelse af tilsendte materiale til 

kongressen. 

 

Dagsorden drøftet med input fra baglandsmøde den 

22. august. 

Et skoleideal er foreløbigt et politisk projekt, der ikke 

forventes at kunne engagere mange medlemmer. 

Enkelte praktiske detaljer vendt. 



 

7.  Borgermøde vedr. 

specialundervisningsområdet. 

JW og Anne deltog i borgermødet (se 

dagsorden her). Tilbagemelding og 

drøftelse af, hvordan Kredsen 

arbejder videre. 

 

Godt at være repræsenteret – det bliver noteret. 

 

Mødet gav et klart billede af, at inklusion kræver 

markant øgede resurser til flere og faguddannede 

lærere (”brugernes” konklusion). Gode tilbud til 

elever med særlige behov er omkostningstunge. 

Der er elever, der ikke umiddelbart har glæde af 

inklusionstænkningen.  

8.  Budget 2017 

Orientering og drøftelse. 

Behandlet under punkt 1. 

9.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Drøftelse af den kommende kontingentjustering i 

forbindelse med, at konfliktlånene er fuldt afdraget i 

2017. 

10.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Bøgeskovskolen og Skals Skole deltager i Spark-

projekt vedr. forebyggelse af vold og trusler om vold. 

Bør følges af Kredsen. 

JW deltager i møde omkring Velfærdsalliancens 

demonstration/markering d. 15. september 2016. 

11.  Evt. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 

http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Alle-nyheder/Borgermoede-om-Inklusion-18082016

