
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

Referat 
 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :    BD 

AFBUD           :    ANNI  

 

 Kommunalt nyt  

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

Skole-MED: 

Seneste møde havde afbud fra såvel formand som næstformand. 

Fokus på resursetildelingsmodellen, hvor Hans Henrik Gaardsøe gav 

en gennemgang. 

Lene Byrith orienterede om den gode procedure for tjenstlige 

samtaler. Oplægget kunne med fordel holdes for skolelederne. 

Fælles-MED: 

Orientering omkring 3i1. Arbejdsgruppe til opfølgning nedsat. 

Består af Jens Hellmann, Brian Dalsgaard, Hans Henrik Gaardsøe og 

Michael Lytken. Der er umiddelbart nogle punkter, der bør kigges 

nærmere på: 

 Krænkende adfærd 

 Balance mellem tid og opgaver 

 Ca. en fjerdedel af medarbejderne har ikke været til MUS-

samtale. 

 

1.  Generalforsamling fredag d. 10. marts 

2017  

Evaluering af generalforsamlingen ift. 

praktisk afvikling af og synspunkter i 

debatten. 

Drøftelse af perspektiver for næste års 

generalforsamling. 

 

Praktiske forhold fungerede. 

 

Gordons oplæg er blevet rost fra flere sider. Et nationalt perspektiv, 

der også viser de udfordringer, der gælder lokalt. 

 

Positivt at flere medlemmer deltog i debatten efterfølgende. 

 

Overvejelser omkring, hvordan der skabes en bedre medlemsdebat. 

2.  Resursetildelingsmodellen 

Drøftelse af den resursetildelingsmodel, 

som BUU har sendt i høring samt evt. 

høringssvar fra kredsen. 

 

Resursetildelingsmodellen er nu til høring. KS udarbejder 

høringssvar. 

Processen har været præget af såvel manglende tid og som 

manglende inddragelse af medarbejderne. 

Der kan være tvivl om, hvorvidt CORA’s tal er korrekte, da de er 

svært gennemskuelige. 

3.  Forståelsespapiret  

Drøftelse af input til forståelsespapiret – 

herunder input fra TR-mødet d. 15. marts 

’17. 

 

Input i forhold til teamsamarbejdet bærer præg af skolernes 

forskellighed i forhold til både organisering og størrelse. Skal der 

arbejdes videre med teamsamarbejde i Forståelsespapiret, bliver det 

meget overordnet. 

Næste møde, den 23. marts, bliver uden Chris – grundet sygdom. 

Det et bliver et meget presset forløb, hvis der skal lægge et færdigt 

papir til den 19. april. 

  

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
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Boerne-og-Ungdomsudvalget/2017/3/Moede201703141230


4.  DLF’s kursusplan for 2. halvår 2017 

Drøftelse af relevant indhold samt 

prioriteringer ift.de udbudte kurser.  

(Se kursusplanen på ”min side”) 

 

Kurset ”Tag fat om kredsens udfordringer” kunne være interessant. 

JW arbejder videre med dette. 

  

5.  ”Den involverende fagforening” 

Drøftelse af tiltag, der kan være med til at 

sikre, at vi bliver en involverende 

fagforening? 

Drøftelse og evt. beslutning om 

kommende medlemsaktiviteter. 

 

Drøftelse af mulighederne omkring brug af Paletten eller Fotorama. 

Andre alternativer bragt i spil. 

JS tager teten på første arrangement: Musik på Paletten. Der laves et 

”katalog”, hvor arrangementer det kommende skoleår fremgår. 

 

6.  Facebook 

Indledende drøftelse af perspektiverne 

for at kredsen får en Facebook-profil: 

Udfordringer og fordele? 

Hvor lander opgaven? 

 

Der samles op på erfaringerne fra andre kredse. 

7.  Kommende møder/arrangementer 

- TR-temadagen d. 29. marts 

- TR/KS i Kbh. d. 5-.6. april 

- TR/AMR-møde d. 26. april 

- TR/KS med Thy-Mors og Skive 

d. 2.-3. nov. 2017 

Drøftelse af indhold, praktiske forhold og 

ordentlighed ift. kredsens betaling af 

transport for alle TR’er. 

 

Kort gennemgang af TR-temadagen. Bolette Larsen og Mette Rønø 

er kursusholdere. 

KR/TS i Kbh. er ligeledes fuldt planlagt. 

JW orienterede kort om programmet den 2.-3. november. Enighed 

om at udskifte punktet vedr. ytringsfrihed.  

8.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, i nyhedsbrev m.v. 

 

Intet til ref. 

9.  Siden sidst 
a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Tilbagemelding fra OK-konference for formænd og HST 

10.  Evt. 
 

F 

 

 

 



Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 

 


