
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 5.OKT.  2016  12.30 – 15.30 PÅ  KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

AFBUD           : ANNE HALKJÆR JOHNSON 

 

1.  Kommunalt nyt (15 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

Der har ikke været møder i MED-regi siden seneste 

KS-møde. 

Der er inviteret til møde i arbejdsgruppe vedr. 

evaluering af Den tværfaglige model. 

 

2.  Temamøde med SL og BUPL 

Orientering om endelig plan og 

drøftelse af indlæg 

 

(Bilag: TEMAMØDE) 

 

Gennemgang af slides og kvalificering af Kredsens 

kommentarer til målsætningerne i Lys i øjnene. 

Der er fundet praktikere til alle slides. 

3.  
TR-mødet den 28. september 2016 

Evaluering og drøftelse af 

tilbagemeldinger fra mødet. 

 

Desuden drøftelse af tiltag, hvor vi 

som kreds i højere grad kan hjælpe de 

tillidsvalgte på skolerne. 

Drøftelse af, hvordan vi i TR-gruppen kan hjælpe 

hinanden med at dagsordensætte relevante emner i 

forhold til møder med skolelederen – hvilke emner er 

relevante hvornår. 

Emnet bliver et punkt på et kommende TR-møde. 

Desuden drøftelse af, hvordan vi inddrager 

suppleanterne i det daglige arbejde. 

 

4.  3 i 1-undersøgelse for alle ansatte i 

Viborg Kommune 

3 i 1-undersøgelsen er en 

medarbejder-/trivselsundersøgelse, 

APV og 360 graders lederevaluering i 

ét. Undersøgelsen er pt. under 

udarbejdelse og forventes iværksat 

foråret 2017. JW sidder med i 

følgegruppen. 

Orientering om undersøgelsen og evt. 

kvalificering af spørgerammen. 

Orientering om processen og drøftelse af indholdet i 

spørgerammen i 3 i 1-undersøgelsen. JW tager ønske 

om ændring med til følgegruppen. 

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


 

(Bilag eftersendes) 

5.  Kredsstyrelseskursus d. 26.-28. sep. 

Tilbagemeldinger og perspektiver for 

det lokale arbejde. 

Overvejende tilfredshed med kurset.  

Orientering om den involverende fagforening og 

public affairs yderst relevant. 

Enkelte emner havde karakter af gentagelse fra kursus 

for nyvalgte TR’er. 

 

6.  
Nyt fra skolerne 

Orientering om, hvad der pt. rører sig 

på skolerne – herunder 

tilbagemeldinger fra Faglig Klub. 

Tilbagemeldinger fra Faglige Klubber på Mønsted 

Skole, Rødkærsbro Skole, Egeskov Skole samt 

Ulbjerg. Overordnet er man fortsat udfordret på at 

levere den kvalitet i undervisningen, man har 

ambitioner om. 

 

7.  Møder for medlemsgrupper 

Der foreligger beslutning om, at der 

skal planlægges møder for 

børnehaveklasseledere og 

nyuddannede.  

Nærmere drøftelse af praktiske 

forhold og indhold på møder for 

børnehaveklasselederne og de 

nyuddannede. 

Endvidere drøftelse af evt. andre 

medlemsgrupper, vi skal tænker ind 

(fx overbygnings-/prøvefagslærerne). 

 

Beslutning om at invitere til medlemsmøde for DSA-

lærere samt lærere, der modtager DSA-børn i den tid, 

hvor de ikke er i DSA-tilbuddet. Der er store praktiske 

og resursemæssige udfordringer i at have elever med 

dansk som andetsprog i klasserne. 

 

Ligeledes overvejelser omkring erfaringsudveksling 

på arbejdet med afsluttende prøver og censorater. 

8.  Budgetrapport 

Budgetrapporten gennemgås og evt. 

opmærksomhedspunkter i rapporten 

drøftes. 

(Bilag eftersendes) 

 

Kassereren orienterede om budgetrapporten. 

 

9.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Information vedr. Åbent Medlemskursus sendes ud 

særskilt. 

Info vedr. ferieafvikling i uge 42 udsendes snarest.  



 

10.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Intet til ref. 

11.  Evt. 
Intet til ref. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


