
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Referat 
 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 1. MARTS 2017 KL. 12.30 – 14.45 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :BD, AFBUD FRA ANNE 

1.  Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hover-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

 

B&U: 

Drøftelse af dagsordenen til BUU. Resursetildelingsmodellen skal 

tilsyneladende være genstand for endnu en drøftelse, men 

arbejdsgruppen er ikke indkaldt. 

Skole-MED: 

Havde en orientering omkring Karups model for og erfaringer med 

aldersintegreret undervisning. Drøftelse af vilkårene for deltagelse i 

efter/videreudannelse. 

Hoved-MED: 

Orientering vedr. ansættelse af Dorte Deichmann som ny PUF-

underviser. 

Viborg BI bliver offentligt. Vi dagsordensætter det på et TR-møde. 

Mini-fleksjob er vej til udfasning. 

 

 

2.  Kredsstyrelsens møde med BUU 

Evaluering af mødet d. 28. februar 2017 

og perspektiver for det videre arbejde. 

Drøftelse af mødeforløbet. Vi fik sat fokus på nogle af de områder, 

lærerne er udfordret på. 

Vi vil følge op på flg.: 

Er der politisk opbakning til en arbejdstidsaftale med lærerne? 

Udvalget mangler på nogle områder viden i forhold til, hvad der sker 

i Viborg Kommunes skoler. 

3.  Forståelsespapiret og TR-/erfamødet 

d. 22. februar 2017 

 

Evaluering af møderne d. 22. februar 

2017 samt perspektiver for de fortsatte 

drøftelser ift. forståelsespapiret. 

 
(Bilag fra opsamling på erfa-mødet 

videresendes, når vi får det) 

Drøftelse. 

 Er det fortsat de samme områder, der har 1.priortet? 

 Hvilke nye input gav erfa-mødet? 

  

4.  Generalforsamling fredag d. 10. marts 

2017  

Generalforsamlingsmaterialet – herunder 

beretningen. Gennemgang og drøftelse. 

(Bilag: Materiale til Nyhedsbrevet vedr. 

generalforsamling) 

Formandens punkter til beretningen blev vendt. Der bliver ikke en 

skriftlig beretning, da det er vores oplevelse, at den ikke bliver læst 

af ret mange. 

Den mundtlige beretning trykkes til omdeling. 

5.  Renovering af toiletterne 

Der er indhentet to tilbud på renovering 

af toiletterne på kredskontoret. 

Drøftelse og beslutningstagen ift. 

tilbuddene. 

(Bilag på tilbuddene) 

HS-Byg er valgt til at forestå renovering af toiletterne. De har 

afgivet tilbud, der ikke har helt samme omfang som et andet 

indhentet tilbud. Derimod er det 80.000 kr. billigere, og HS har 

virket seriøse omkring aflevering af tilbud og overholdelse af 

mødetider. 

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/2017-HovedMED-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/HOVED-MED/2017-HovedMED-referater


6.  Ekstern kommunikation  

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, i nyhedsbrev m.v. 

 

Der sendes generalforsamlingsmateriale ud senest fredag. 

7.  Siden sidst 
a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

8.  Evt.  

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 


