
 

VIBORG LÆRERKREDS  
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 

REFERAT 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 4. JAN.  2017  12.30 – 15.30 PÅ  KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

 

1.  Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

B&U-udvalget: Intet til ref. 

Skole-MED:  

- Fokus på registrering af magtanvendelser og 

hændelser. BD orienterer de tillidsvalgte på et 

kommende møde. 

- Orientering om nyt, fast visitationsudvalg, 

bestående af Chris Rævsgaard, Rikke Beha, 

Finn Therkildsen og Jan Rahbek samt relevant 

skoleleder. Udvalget skal mødes hver 14. dag. 

Et forsøg på at skærpe og kvalificere 

processen. Skole-MED drøftede bl.a., hvilke 

handlemuligheder lærerne har, når der er 

uenighed om, hvorvidt et barn bør indstilles til 

specialtilbud eller ej. 

- Drøftelse af skolernes budget 2017. De fleste 

skolers økonomi forbedres det kommende år. 

- Orientering og dialog om rullende skolestart 

på Hammershøj skole. Skolederen var med på 

Skype. 

Fælles-MED: Intet til ref. 

 

Hoved-MED: 

Drøftelse af den kommende budgetproces. Hoved-

med anbefaler rammereduktioner frem for et 

prioriteringskatalog, der giver for megen unødig 

utryghed på for mange arbejdspladser. 

Medarbejdersiden gjorde opmærksom på, at man efter 

vores mening ikke kan blive ved med at 

skære/”effektivisere” 1-2 % i budgettet uden at det får 

konsekvenser for serviceniveauet. 

 

En landsretsdom vedr. ret til frihed ved 

speciallægebesøg gav anledning til drøftelser af 

værdigrundlag, ledelsesgrundlag og MED-aftalen i 

Viborg kommune. 

 

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


 

Arbejdsgruppe vedr. ny resursetildelingsmodel: 

Bl.a. drøftelse af den kommende workshop 

2.  Generalforsamling fredag d. 10. 

marts 2017 

Drøftelse af tidsplan for GF (bilag) 

Orientering og drøftelse af praktiske 

forhold vedr. GF, samt form og 

indhold vedr. informationsmaterialet 

til generalforsamlingen.  

Drøftelse af evt. forslag til 

vedtægtsændringer. 

Budget 2017 – drøftelse af  evt. nye 

prioriteringer  

 

Tidsplanen taget til efterretning (vedhæftet referatet) 

Form og indhold vedr. informationsmaterialet jf. 

sidste års udsendelse via nyhedsbrevet. 

KS har ingen forslag til vedtægtsændringer. 

 

Praktiske forhold: 

Gordon Ørskov Madsen holder oplæg kl. 17-18 

Spisning kl. 18-19.30 

GF kl. 19.30- ca. 21.00 

Derefter 30-40 minutters underholdning og socialt 

samvær. 

BD aftaler praktiske forhold, menu mm. m. 

Mercantec. 

 

Anni og JW gennemgår budget 2017. 

 

På KS-mødet i feb. drøftes punkter til formandens 

beretning. 

 

3.  
TR-temadagen 

Evaluering af dagens form og indhold 

 

Drøftelse af tilbagemeldinger fra 

grupperne og plenum (bilag) 

 

Drøftelse af tiltag og strategi på 

baggrund af temadagen                  

(bilag: Målrettet indsats) 

En veltilrettelagt dag, med en effektiv afvikling i 

forhold til at få tilvejebragt så mange synspunkter som 

muligt. 

Særligt fokusområde: Forståelsespapirets intentioner 

er gode, men vi når ikke altid i mål med de gode 

intentioner ude på skolerne.  

Der er aftalt ekstra KS-møde den 11/1, hvor vi 

prioriterer og kvalificerer de punkter, TR’erne har 

udpeget. 

Forståelsespapiret bør have et større eftersyn. 

 

4.  
Fremtidens folkeskole 

Drøftelse af scenarier og kredsens 

prioriteringer i forbindelse med de 

kommende ”borgmestermøder”. 

 

Indledende drøftelse af kredsens prioriteringer. Vores 

viden om, hvad der fungerer skal i spil. 

5.  
Nyt fra skolerne 

Kort orientering om nyt fra skolerne – 

herunder tilbagemeldinger fra de 

seneste Faglig Klubber. 

 

Seneste Faglige Klubber har været på Nordre, 

Løgstrup og Møldrup. 

 

6.  Kommende møder og 

arrangementer 

- Åbent medlemskursus (orientering) 

- TR-mødet d. 18. jan. 2017 (input) 

Åbent Medlemskursus: 

Program, menu mm. gennemgået. BD følger op de 

sidste løse ender. 

Drøftelse af  



 

- Erfa-mødet d. 22. feb. 2017 (input) 

7.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal infor-

meres om på hjemmesiden, i nyheds-

brev m.v. 

 

Intet til referat. 

8.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Intet til referat. 

9.  Evt. 
Intet til referat. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


