
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 1. FEBRUAR  2017 KL. 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 

Evaluering af forløbet omkring resursetildelingsmodellen. Der blev 

præsenteret nye modeller på mødet mandag aften med udgangspunkt 

i elevtildeling frem for klassetildeling. Den nye model favoriserer 

tilsyneladende de store byskoler. 

KS finder det problematisk, at flere skoleledere og 

bestyrelsesmedlemmerstiller spørgsmålstegn ved validiteten af 

KORA’s beregninger og oplever dem som uigennemskuelige.  

 

Orientering fra Skole-MED, hvor der bl.a. var en orientering ved Jan 

Rahbek omkring udviklingen i indberetninger af magtanvendelser. 

 

Fælles-MED: orientering om drøftelse af ytringsfrihed, der bliver 

sendt ud i Lokal-MED til lokal drøftelse! 

 

Fra Hoved-MED blev det fastslået, at man har ret til tjenestefrihed til 

speciallægebesøg. Portalen BI bliver sandsynligvis gjort offentligt 

tilgængeligt. 

 

2.  Evaluering af afholdte møder og 

arrangementer 

- TR-mødet d. 18. januar 2017 

- Kredsens åbne medlemskursus 

d. 13.-14. januar 2017 
 

Evaluering af indhold samt praktiske 

forhold. 

 

Medlemskursus evalueret. Fredagens politikeroplæg kunne have 

været mere involverende, men generelt godt. En fagpolitisk 

diskussion vil ofte have svært ved at ramme alle deltagere. 

Lørdag formiddag med Verdens bedste folkeskole var fortræffelig. 

 

Tine og Bjørns oplæg gav anledning til to punkter til Gordons oplæg 

til generalforsamling: 

OK-orientering 

Status i forholdet mellem DLF og Christiansborg. 

3.  
Budget 2017 

Drøftelse og fastlæggelse af kredsens 

budget for 2017 – herunder evt. nye 

prioriteringer ift. budgettet. 

 

(bilag) 

Gennemgang af kredsens regnskab for 2016. I forhold til budgettet 

er der flere poster, der rammer under det budgetterede, hvilket bl.a. 

skyldes, at arrangementer med frikøb er udsat fra 2016 til 2017. 

KS vil arbejde på, at der til næste år bliver flere 

medlemsarrangementer i Kreds-regi. 

Der vil ligeledes blive arbejdet på en TR-arbejds-/kursusdag først i 

det kommende skoleår. 

 

4.  Generalforsamling fredag d. 10. marts 

2017 

Drøftelse af form og indhold vedr. 

informationsmaterialet til 

generalforsamlingen samt evt. forslag til 

vedtægtsændringer. 

Drøftelse af input til beretningen. 

Formanden gennemgik sine noter og tanker om beretning.  

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


Budget 2017 – drøftelse af evt. nye 

prioriteringer  

 

5.  Forståelsespapiret 

Orientering om procesplan og første 

møde vedr. evaluering af 

forståelsespapiret. 

Fortsat drøftelse af udfordringer og 

løsningsmuligheder ift. arbejdstiden. 

Næste onsdag afsættes til drøftelse af dette, samt det kommende 

møde mellem KS og BUU. 

6.  
Nyt fra skolerne 

Kort orientering om nyt fra skolerne – 

herunder tilbagemeldinger fra de seneste 

Faglig Klubber. 

 

 

Intet til ref. 

7.  Kommende møder og arrangementer 

- Medlemsmøde for 

børnehaveklasselederne d. 2. feb. ’17 

- TR-mødet d. 8. februar 2017 

- Erfa-mødet d. 22. feb. 2017  

- TR-seminar i København d. 5. – 6. 

april 2017 

Orientering og drøftelse 

Udsat 

8.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, i nyhedsbrev m.v. 

 

Der arbejdes på nyhedsbrev inden vinterferien. 

9.  Siden sidst (1 time) 
a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Behandlet under punkt 1 

10.  Evt.  

 

 

 

 


