
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

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

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :    BD 

 

 Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

B&U: 

Dagsorden til dagens møde gennemgået. Endnu et par modeller for 

resursetildeling har set dagens lys. 

Det bliver interessant, hvorvidt man kan beslutte sig for en af dem. 

Det er ikke længere en gennemskuelig model, så det kan være svært 

at forholde sig til, hvorvidt pengene bliver fordelt mere retfærdigt. 

 

1.  Generalforsamling fredag d. 10. marts 

2017  

Drøftelse af formandens mundtlige 

beretning. 

Praktiske oplysninger  

(beretning eftersendes) 

 

Gennemgang af regnskabet med kassererens bemærkninger.  

En god og konstruktiv drøftelse af beretningen. 

2.  Forståelsespapiret (30 min.) 

Opfølgning på mandagens møde.  

 

JW og BD mødtes i mandags med skolechef og 

formand/næstformand i Skolelederforeningen til fortsatte drøftelser 

vedr. forståelsespapiret. 

Der er i KS enighed om, at der skal være mærkbare forbedringer i 

forståelsespapiret, og at dialog i sig selv ikke er målet – det må være 

de handlinger, der følger dialogen med udgangspunkt i de 

personalepolitiske værdier. Kredsen har konstateret, at det 

værdibaserede ledelsesgrundlag på nogle skoler er udfordret. 

 

 

  

3.  Resursetildelingsmodellen (10 min.) 

Drøftelse af seneste model, som kommer 

på BUU-mødet d. 8. marts 2017. 

 

Seneste model, der netop er lagt frem i dagsordenen til det 

kommende B&U-møde, blev drøftet. Se punkt 1. 

4.  Kommunalvalg  2017 

Drøftelse af initiativer og perspektiver 

Punktet udsat. 

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


5.  ”Den involverende fagforening” 

Drøftelse af konkrete initiativer. 

Kort orientering om kontorets overvejelser i forhold til at få gang i 

”Den involverende fagforening” på en effektfuld måde. 

6.  Kommende møder/arrangementer   

(10 min.) 

- TR-møde d.15. marts 

- TR-temadagen d. 29. marts 

 

 

TR-temadagen er på Søndermølle. DLF’s sekretariat står for det 

mest af dagens program. 

 

TR-mødet den 15. marts: Der er bl.a. lønorientering på dagsordenen 

– i forhold til de nyvalgte TR’eres kursusmodul 3. Dette punkt ligger 

sidst, så man kan springe fra, hvis man er godt inde i dette område.  

7.  Ekstern kommunikation (5 min.) 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, i nyhedsbrev m.v. 

 

Intet til ref. 

8.  Siden sidst (10 min.) 
a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Intet til ref. 

9.  Evt. Intet Intet til ref.. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 

 


