
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

DAGSORDEN 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 7. DEC.  2016  12.30 – 15.30 PÅ  KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE.  

AFBUD            :   ANNE JOHNSON 

 

1.  Kommunalt nyt (15 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

Orientering om fordelingen af de 2 mio. til 

konvertering af understøttende undervisning til 

tolærerordning. 

Drøftelse af resursetildelingsmodel m. fordeling efter 

socioøkonomiske forhold. 

Der er brug for fokus på fastholdelser samt vold og 

trusler. Registrering af disse episoder er ændret og 

skal fremadrettet adskilles. Det bør lokalt drøftes, 

hvordan man fremadrettet vil løse 

registreringsopgaven (info tilgår Lokal-MED fra 

Fælles-MED). 

 

2.  
Ny tildelingsmodel 

Status på arbejdet med ny 

tildelingsmodel gældende fra 1. jan. 

2018. 

Drøftelse af eventuelle udmeldinger 

fra kredsens side. 

 

Orienteringspunkt. 

3.  Generalforsamling 2017 

Drøftelse af tidsplan m.v. for 

generalforsamlingen den 10. marts 

2017.  

(Bilag) 

 

Drøftelse af evt. underholdning som afslutning på 

generalforsamlingen! 

 

4.  
Nyt fra skolerne 

Orientering om, hvad der pt. rører sig 

på skolerne – herunder 

tilbagemeldinger fra Faglig Klub. 

Der har senest været faglige klubber på Finderuphøj. 

 

5.  
TR-temadagen d. 14. dec. 2016  

Temaet er ”Rammer og vilkår for 

arbejdstid”. 

 

Fortsat drøftelse af temadagens 

indhold, TR’ernes hjemmeopgave og 

kredsstyrelsens holdninger og input til 

Der udsendes program for dagen torsdag - inkl. en 

forberedelsesopgave for TR’erne. 

Der skal stilles skarpt på, hvor Forståelsespapiret 

styrker arbejdsmiljøet og kvaliteten i lærernes arbejde, 

samt ikke mindst hvilke steder, der er brug for 

præciseringer og tilføjelser. 

 

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


 

rammer og vilkår for arbejdstid i 

Viborg kommune. 

 

6.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Overvejelser ift. fortsat abonnement på Onsite, 

hvorfra kredsens nyhedsbreve går. 

Nyhedsbrev ud inden jul- drøftelse af punkter til 

nyhedsbrevet. 

7.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Orientering fra formandsmødet i København 5/12 

samt opfølgning på Åbent medlemskursus, 

varmeforbrug, og tilbud på renovering af toiletter. 

  

8.  Evt. 
Intet til ref. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


