
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

DAGSORDEN 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 30. NOV.  2016  12.30 – 15.30 PÅ  KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

 

1.  Kommunalt nyt (30 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

Af referatet fra BUU-mødet d. 29. nov. noteres det, at 

Viborg Kommune har fået afslag på en forlængelse af 

maks. elevtal i klasserne. Det betyder, at vi fra 

skoleåret 16/17 ikke længere må have mega-klasser 

på over 28 elever.  

Desuden noteres det, at BUU indstiller til Byrådet, at 

overbygningseleverne fra Finderuphøjs specialklasser 

fremover skal gå på Søndre skole, mens 

overbygningseleverne fra almenklasserne skal på 

Vestre. 

Endelig har BUU nu taget stilling til, hvordan de to 

mio. kr., der i budgetaftalen blev øremærket til 

omkostninger i forbindelse med konvertering af 

understøttende undervisning vil blive fordelt (se 

model 2 i referatet fra BUU d. 29. nov. 2016). 

 

Orientering omkring bl.a. arbejdsgrupper fra Skole-

MED, hvor medarbejdersiden ønsker større 

indflydelse, når disse sammensættes. 

 

Fra Fælles-MED orientering om, at arbejdet med 

registrering i forbindelse med fastholdelser og 

trusler/vold mod personalet ændres. Ligeledes 

nedsættes arbejdsgruppe i forbindelse med procedurer 

omkring brugen af frivillige. 

 

Orientering omkring arbejdet med resursetildeling og 

evaluering af Den tværfaglige model. 

2.  
Budgetrapport 01.01.16-31.10.16 

Budgetrapporten gennemgås og evt. 

opmærksomhedspunkter i rapporten 

drøftes. 

 

(Bilag eftersendes) 

 

Budgetrapporten gennemgået. 

Økonomien er god, og der blev fundet midler, så alle 

tilmeldte kan få en plads på kredsens åbne 

medlemskursus i januar, i fald der kan skaffes 

værelser til alle. 

3.  
TR-temadagen d. 14. dec. 2016  

Temaet bliver ”Rammer og vilkår for 

arbejdstid”. 

Drøftelse af kredsstyrelsens 

Drøftelser omkring dagens program og fremadrettet 

strategi. 

Programmet blev godkendt og invitationen udsendes i 

begyndelsen af uge 49. 

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


 

holdninger og input til rammer og 

vilkår for arbejdstid i Viborg 

kommune. 

 

Desuden beslutning vedr.  praktiske 

forhold ift. temadagen og den 

efterfølgende julefrokost. 

 

(Bilag) 

 

 

4.  
Ny tildelingsmodel 

Status på arbejdsgruppens og 

politikernes drøftelser vedr. ny 

tildelingsmodel. 

Drøftelse af eventuelle udmeldinger 

fra kredsens side. 

Orientering givet under punkt 1. Drøftelse af de 

forskellige udmeldinger fra politikere og 

skolebestyrelser. 

Drøftes igen på næste møde i forhold til Kredsens 

udmelding. 

5.  
Nyt fra skolerne 

Orientering om, hvad der pt. rører sig 

på skolerne – herunder 

tilbagemeldinger fra Faglig Klub. 

Kredsen har siden sidst besøgt Rosenvænget, 

Sparkær, Bøgeskovskolen og Sødalskolen. 

Kort orientering fra de forskellige skoler. 

  

6.  Facebook 

Overvejelser om at Viborg 

Lærerkreds skal på Facebook.  

Drøftelse af fordele/ulemper og 

praktiske forhold. 

 

Overvejelser omkring værdien af en facebookprofil i 

forhold til indsatsen. JW undersøger omfanget af 

arbejdet med at have en facebookprofil hos andre 

kredse, hvorefter der tages en beslutning. 

7.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Der udsendes et nyhedsbrev inden jul. 

8.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Intet til referat, da de fleste punkter blev drøftet under 

punkt 1. 

9.  Evt. 
Intet til ref. 



 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


