
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 21. 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 Skole-MED: 

På dagsordenen bl.a. budget, der for skoleområdet 

betyder, at vi i bedste fald kun kan opretholde det 

nuværende lave resurseniveau. Der sker ikke en 

tilførsel af ekstra resurser. Derfor har vi i Kredsen 

svært ved at få øje på, at skoleområdet ved dette års 

budgetlægning er blevet prioriteret. Vi anerkender 

dog, at der ikke skal spares på området i 2017. 

Ligeledes orientering om kommende 

besparelser/effektiviseringer på administrationen, 

hvor der ligger flere mulige modeller for at finde de 

godt 2 mio. 

Leder af  Pædagogisk/Psykologisk Læringscenter 

(PPL) Rikke Beha gav en status på arbejdet med den 

nye PPL-enhed. 

Implementeringen af MeeBook blev drøftet og pæd it-

konsulent Stian Rasmussen orienterede om sit blik på 

den nuværende situation. 

 

Orientering fra Fælles-MED (BD): 

Medarbejdersiden besluttede at lave en udtalelse til 

budgettet vedr. prioritering af skole og 

dagtilbudsområdet. 

 

Kommunale arbejdsgrupper (JW): 

JW sidder i en følgegruppe i forbindelse med en 

kommende 3i1-undersøgelse vedr. APV, trivsel og 

ledelsesevaluering. 

 

2.  
Nyt fra skolerne 

Orientering om, hvad der pt. rører sig 

på skolerne – herunder 

tilbagemeldinger fra Faglig Klub.  

Drøftelse af tilbagemeldinger fra seneste Faglig Klub-

møder. Der er ubalance mellem tid og opgavemængde 

3.  Kongres ’16 

Evaluering af Kongres ’16. Hvilke 

dele af kongressen giver umiddelbart 

anledning til lokale initiativer? 

 

Mange gode indlæg og synsvinkler på de 

udfordringer, som DLF’s medlemmer står i pt. 

 

Arbejdet med begrebet ”den involverende 

fagforening” drøftet i lokalt perspektiv. 

 

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.  
TR-mødet den 28. september 2016 

Drøftelse af dagsorden til det 

kommende TR-møde. 

Punkter til kommende TR-møde drøftet. 

5.  Temamøde med SL og BUPL 

Drøftelse af Kredsens bud på form og 

indhold på mødet. Hvilke budskaber 

har første prioritet? 

Lys i øjnene bliver omdrejningspunktet sammen med 

TOPI. 

Opslag på TR-konferencen for at finde ”praktikere”, 

der vil bidrage til oplægget den 6. oktober. 

 

6.  Åbent medlemskursus 

Afklaring af bl.a. prioritering af 

deltagelse, endeligt program, 

deltagerbetaling mm. 

Egenbetaling for deltagelse sat til 350 kr. 

Formandsskabet foretager en prioritering ved evt. 

overtegning. Det prioriteres, at alle tilmeldte fra 

samme skole får lov at deltage. 

7.  Kommende initiativer 

Har vi medlemsgrupper, eksempelvis 

nyuddannede, der kunne drage nytte 

af et initiativ som et medlemsmøde 

el.lign.? Drøftelse af evt. indhold. 

 

BD/JW inviterer børnehaveklasseledere til møde på 

kredsen. Ulla Koch fra hovedstyrelsen inviteres til 

oplæg. 

Nyuddannede inviteres ligeledes til et møde på 

kredsen. 

8.  Kredsens vision, indsatsområder 

og mål 

Drøftelse af den reviderede udgave af 

Kredsguiden. Arbejdet med 

revidering afsluttes. 

(Bilag: Revideret Kredsguide 

eftersendes) 

Den resterende del af Kredsguiden revideret. JW 

afslutter opgaven. 

9.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Inden efterårsferien udsendes to nyhedsbreve: 

Et udelukkende omhandlende Åbent Medlemskursus 

og et bl.a. omhandlende vores tema-aften, kongres 

mm.  

10.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Intet til referat. 



 

11.  Evt. 

 

Intet til referat. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


