
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 8. FEBRUAR 2017 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

 

1.  
Budget 2017 

Drøftelse og fastlæggelse af kredsens 

budget for 2017 – herunder bl.a. 

prioriteringer af kommende 

medlemsaktiviteter og kurser for TR og 

KS 

 

(Bilag: Kredsens budget for 2017) 

Orienterering v./ kassereren. Nyt punkt på budgettet er 

medlemsarrangementer. 

Budgettet godkendt. 

2.  Generalforsamling fredag d. 10. marts 

2017 

Drøftelse af input til beretningen samt 

debatfremmende og 

medlemsinvolverende form og indhold. 

Input til GØM’s oplæg 

 

Input til Gordons oplæg: OK-18 perspektiver. Det politiske 

samarbejde DLF, KL og Christiansborg. Involverende fagforening. 

Drøftelse af punkter til beretningen. 

Praktiske forhold gennemgået. 

 

 

 

3.  Forståelsespapiret 

Fortsat drøftelse af udfordringer og 

løsningsmuligheder ift. arbejdstiden. 

 

(Bilag: Formandsskabets tilbagemelding 

til Forvaltningen) 

Drøftelse af, hvorvidt en aftale/forståelse kan bruges til at 

forbedre/prioritere det fælles skolevæsen. 

Kardinalpunkter kunne være noget af det fælles og nagelfaste som 

eksempelvis ensartede forhold for eftervidereuddannelse, samt bedre 

mulighed for at møde velforberedt og levere kvalitet i sin 

undervisning. 

 

 

  

4.  Resursetildelingsmodellen 

Drøftelse af foreløbige input til 

udmelding og høringssvar fra kredsen. 

(bilag: Forvaltningens opsamling fra 

dialogmødet) 

Der kommer nye modeller, formentligt 6a og 6b, der skal gives 

høringssvar. 

Forventeligt, at den nye model kommer til at afspejle den gamle, 

med en smule socioøkonomiske afvigelser. Flyttes for mange penge 

fra særligt de mindste skoler, vil konsekvensen være, at der er 

skoler, der ikke kan drives. 

5.  Møde med BUU d. 28. feb. 2017 

Kvalificering af indholdet på kommende 

møde med BUU. 

Drøftelse af vigtige pointer i forhold til de indsendte punkter! 

6.  Kommende møder/arrangementer: 

TR-møde 

Erfa-møde 

KS-møde 

Input til indhold ud fra, hvad der rører sig 

og fylder på skolerne lige nu. 

Kommende KS: 

Plan for medlemsarrangementer. 

Renovering af toiletter 

 

Der kunne være et input i forhold til, hvordan man i PLC arbejder og 

føler sig prioriteret. 



 

7.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, i nyhedsbrev m.v. 

 

Nyhedsbrev på vej inden vinterferien 

8.  Siden sidst 
a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Der er pres på i forhold til tjenstlige samtaler. Der har siden jul et 

antal, der normalt modsvarer et helt kalenderår. 

9.  Evt.  

 

 

 

 


