
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 7. SEPT.  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 

 

Orientering fra seneste udvalgsmøde i B&U. Det er 

besluttet at udsætte beslutninger vedr. organisering og 

fordeling specialområdet, indtil der er taget stilling til 

en fremtidig struktur for hele skoleområdet. 

Derudover har udvalget bedt forvaltningen om at 

komme med forslag, der muliggør øget 

inklusion/individuelt tilpassede tilbud. 

 

Skole-MED: Dagsorden drøftet 

 

I forhold til budgettet er det fortsat en stor belastning, 

at vi har store udgifter til overførselsindkomster til 

unge. Kredsen undrer sig over, at vi som FTR’er ikke 

har været budt ind i arbejdsgrupperne (TULU) 

omkring det tværfaglige samarbejde vedr. denne 

udfordring. 

Viborg Lærerkreds anerkender, at skoleområdet i 

budget 2017 er prioriteret, men påpeger samtidig, at 

der ikke er tale om tilførsel af ”nye penge”. Vi noterer 

os, at 2 mio. kr. er bundet til konvertering af den 

understøttende undervisning til to-lærer-timer. 

 

2.  
Nyt fra skolerne 

Orientering om, hvad der pt. rører sig 

på skolerne – herunder 

tilbagemeldinger fra Faglig Klub.  

BD/JW orienterede om besøg i Faglig Klub på 10CV. 

3.  
TR-mødet den 31. august 2016 

Opfølgning på TR-mødet: 

Var der punkter, der kræver KS’s 

opfølgning? 

Beslutning om gruppedrøftelser på næste TR-møde 

(afbureaukratiseringsprocessen og en evt. positivliste i 

forhold til frivillige i skolerne). 

 

Opfølgning på drøftelserne omkring MeeBook, der 

giver anledning til store frustrationer på nogle skoler. 

 

4.  
Kommunal evaluering af bilag 4 

Drøftelse af mulige 

evalueringsformer. Formandsskabet 

har et ønske om en fælles evaluering 

med SL og forvaltningen. 

 

Orientering om fredagens møde med forvaltning og 

SL. Enighed i Kredsen om vigtigheden af, at man 

evaluerer på alle skoler og inddrager alle 

medarbejdere. 

Kredsens bud på områder til evaluering: 

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


 

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. 

Der følges op på fredagens møde med 

SL og forvaltning.  

 

 Flex-tid 

 Forberedelsestid/opgavernes omfang 

 Dialog om opgaveoversigt 

 Opgørelse af arbejdstid 

 Sikring af forberedelsestid/fælles forberedelse i 

når der tilføres nye opgaver. 

 

5.  Kredsens vision, indsatsområder og 

mål 

Drøftelse af den reviderede udgave af 

Kredsguiden.  

(Bilag: Revideret Kredsguide) 

 Drøftelse af foreløbige rettelser. BD/JW arbejder 

videre med disse 

Side 13 og fremefter behandles på næste KS-møde 

6.  Kongres ’16 

Drøftelse af tilsendte materiale til 

kongressen. 

 

Drøftelse af den udsendte dagsorden. 

7.  Temamøde med SL og BUPL 

Drøftelse af Kredsens bud på form og 

indhold på mødet. Hvilke budskaber 

har første prioritet? 

Opfølgning på tirsdagens møde med SL og BUPL om 

Temamødet. 

Der skal stilles skarpt på ambitionerne om 

”folkeskolen som forældrenes førstevalg” og ”Lys i 

øjnene. 

 

8.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Der udsendes fredag d. 9. sep. 2016 et nyhedsbrev 

med flg. punkter: 

 Temamøde om Folkeskolen 

 Kongres 

 Info. vedr. evalueringsmøderne 

 Løntjek 

 Budget 

 Velfærdsalliancen 

9.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Invitation fra Chris Rævsgaard vedr. engelsk 

skoleoplæg for SL inden erfa-mødet den 12. oktober. 

Vi takker ja til invitationen. 



 

10.  Evt. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


