
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN  9. NOV.  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 

- Andet 

Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper.  

 

Kredsstyrelsen  bakker op om en 

resursetildelingsmodel, der bl.a. tager højde for 

socioøkonomiske forhold samt klassestørrelser. 

Desuden bør det være et minimumskrav, at der 

tildeles resurser til min. 1 lærer pr. klasse, hvilket ikke 

er tilfældet pt. uanset hvor i kommunen man er elev, 

bør man have de samme vilkår. 

 

2.  Temamøde med SL og BUPL 

Kredsstyrelsen evaluerer mødet og 

drøfter opfølgning og evt. fremtidige 

tiltag i samme regi. 

 

Evaluering af temamødet, som i det store hele forløb 

godt. Indlæggene perspektiverede fint det daglige 

arbejde på kommunens skoler.  

Café-delen til sidst fungerede ikke efter hensigten. En 

fastere struktur havde været en fordel. 

Evt. fremtidige fælles tiltag afhænger af den 

kommende evaluering mellem de tre arrangører. 

 

3.  
Møder med tillidsvalgte 

Evaluering af møder med TR’erne og 

AMR’erne: 

- Erfa-mødet d. 12. okt. 

- TR-mødet d. 26. okt. 

- TR-/AMR-mødet d. 2. nov. 

Desuden drøftelse af evt. tiltag på 

baggrund af møderne og kvalificering 

ift. mødet d. 14. nov. 2016 

 

Møderne evalueret. 

4.  TR-temadagen d. 14. dec. 2016 

Drøftelse af indhold 

Tema på temadagen bliver vores forståelsespapiret. 

5.  Kursusplan 2017 – 1. halvår 

Drøftelse af, om der er kurser, vi i 

kredsen skal prioritere. 

Anne og Jacob melder til kurset ”effektive og 

alternative beslutningsprocesser” d. 9.-10. maj 2017. 

 

Vi ansøger om at få kurset ”Hvor skal vi hen?” til 

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


 

(se kursusplanen på DLF’s ”min 

side”) 

temadagen d. 29. marts 2017. 

6.  Børns læring – et fælles grundlag 

for børns læring 

Orientering 

 

Kort orientering.  

Vi opsøger svar på, hvem der har været med i 

arbejdsgruppen. 

7.  
Nyt fra skolerne 

Orientering og drøftelse ift., hvad der 

rører sig på skolerne. 

Orientering. 

8.  Møder og aktiviteter for 

medlemmerne 

- Orientering om medlemsmøde 

for børnehaveklasselærerne 

med deltagelse af HST-

medlem Ulla Koch Sørensen. 

Fyraftensmøde i januar.  

 

- Møde for nyuddannede. 

Forslag til punkter til 

dagsorden. 

 

- Åbent medlemskursus i 

januar. Drøftelse af kriterier 

ift. prioritering ved stor 

interesse. 

 

- Drøftelse af evt. 

medlemstilbud om 

arrangement af faglig eller 

underholdende karakter (fx 

Rune Strøm, Rasmus Willig 

eller Mette Frederiksen) 

 

Der arrangeres møde for børnehaveklasselederne 

torsdag den 2. februar i samarbejde med 

børnehaveklasselederforeningen. Dagsorden 

udarbejdes i fællesskab. 

 

JW/BD tager kontakt til Chris Rævsgaard i forhold til 

at arr. et møde for nyuddannede lærere i Viborg 

Kommune. 

 

Hvis der ønskes ”samsovning” af mange deltagere til 

Åbent Medlemskursus, bliver deltagerantallet 

muligvis højere end det budgetterede. KS prioriterer, 

at så mange medlemmer som muligt deltager. 

 

Kriterier for deltagelse drøftet. 

 

Enkelte faglige klubber har tilkendegivet, at man vil 

bakke op om evt. arrangementer i form af foredrag 

mv. KS afventer de sidste tilbagemeldinger fra faglige 

klubber. 

http://runestrom.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=UFDwUY4WEIQ
http://www.folkeskolen.dk/561365/pd-enoejet-fokus-paa-snaevre-laeringsmaal-kan-modarbejdes


 

9.  Revideret kredsguide og TR-guide 

Orientering og tilsigtet endelig 

godkendelse samt beslutning om evt. 

proces. 

(bilag) 

Kredsguiden sendes ud på konferencen. TR’erne 

bedes melde tilbage skriftligt senest 1. dec. med evt. 

indsigelser eller ændringsforslag. 

10.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

JW/BD ligger lokale udsagn fra bl.a. TR/AMR ud på 

konferencen. 

Nyt fra Lærernes Pension v. Kirsten Harbøll kan evt. 

distribueres vi hjemmesiden. JW undersøger 

nærmere. 

11.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Orientering fra Dialogmødet den 1. november med 

politisk udvalg, skoleledere og skolebestyrelser. 

12.  Evt. 
JW tager kontakt til Niels Jørgen Jensen, Silkeborg 

Lærerkreds, ang. oplæg på temadagen den 14. 

december.   

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


