
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  TORSDAG D. APRIL 2017 KL. 12.00 – 14.00 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :  

 

 Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

- Andet 

B&U: Der rettes henvendelse fra forvaltningen til skolerne vedr. at 

blive forsøgsskole med kortere skoledage. 

 

Skole-MED: Skolernes 3i1 giver anledning til flere fokusområder: 

• Fysisk arbejdsmiljø – rengøring, indeklima, støj 

• Psykisk arbejdsmiljø – mobning og vold, balancen mellem 

opgaver og tid 

 

Hoved-MED: Fokus på fortsat nedbringelse af sygefraværet og 

initiativer omkring BI i forhold til dette. 

 

Fælles-MED: 3i1 igen med fokus på balncen mellem tid og opgaver 

og Vold/trusler om vold. 

1.  Central kontingentopkrævning  (10 

min.) 

Viborg Lærerkreds er én af kun fem 

kredse i landet, der ikke er overgået til 

central medlemsopkrævning. 

Vi har fået en forespørgsel fra 

medlemsservice ift., om vi er interesseret 

i at skifte til central opkrævning fx pr. 1. 

juli 2017. 

Kredsstyrelsen tager beslutning ud fra det 

tilsendte materiale.  

(bilag) 

 

Drøftelse af overgang til central kontingentopkrævning. 

Vi skifter til central kontingentopkrævning, da dette ikke vil få 

nogen betydning ved medlemshenvendelser. Desuden står vi overfor 

en ny kommunikationsplatform, der formentligt vil nødvendiggøre et 

skifte.  

2.  Kursusplan for 2. halvår 2017 (10 

min.) 

Drøftelse af udkastet for ansøgningen for 

kredsstyrelseskurset ”Tag fat om 

kredsens udfordringer”.   

Der tages beslutning om indholdet i 

kurset. 

Beslutning om, hvorvidt vi skal ansøge 

om kurset ”Skolens budget – samarbejde 

og indflydelse” til et kommende 

TR/AMR-møde. 

(udkast til kursus ansøgning eftersendes) 

 

Der sendes ansøgning vedr. ”Tag fat om Kredsens udfordringer”. 

Kan tidligst ligge i uge 35. 

 

”Skolens budget – samarbejde og indflydelse” søges til et TR/AMR-

møde. Det er vigtigt, at både TR og AMR har mulighed for at 

deltage, så man kan samarbejde omkring budget-indflydelse. 

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


3.  Debatmøde vedr. OK18 (15 min.) 

Formandsskabet har besluttet at arrangere 

et centralt medlemsdebat-møde vedr. 

OK18. 

Mødet afholdes torsdag d. 11. maj 

2017 kl. 17-19 (Stedet oplyses senere). 

Tine Agenskov, som jo er vores lokale 

hovedstyrelsesmedlem giver et oplæg om 

OK18 og ”bagtæppet” for 

forhandlingerne. Undervejs bliver der rig 

lejlighed til debat. 

Efterfølgende er der spisning for alle 

interesserede (med tilmelding). 

 

 

KS har følgende fokuspunkter: 

Vi ønsker fokus på arbejdstid og udfordringerne i forhold til 

forberedelse samt kompetenceudvikling. 

 

Lønnen er som udgangspunkt ikke det vigtigste punkt, om end vi 

naturligvis skal holde fast i, at vi ønsker procentvise stigninger på 

niveau med de øvrige offentligt ansatte. 

 

  

4.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, i nyhedsbrev m.v. 

 

 

5.  Siden sidst 
a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

 

Nyt rengøringsselskab 

Nyt Nyhedsbrev – Poul Erik undersøger er på sagen 

Kassereren orienterede om budgetopfølgning. 

Der følges op på enkelte udsving i forhold til det budgetterede. 

6.  
 

Evt. 

 

7.  Forståelsespapiret (1 time) 

Grundig drøftelse af det foreliggende 

udkast og perspektiverne ift. resultatet og 

de afsluttende forhandlinger. 

(bilag eftersendes) 

 

Drøftelse af formandsskabet forslag til forståelsespapiret. Det er 

vigtigt at prioritering af teamsamarbejdet ikke bliver en ”åben dør” i 

forhold til uddelegering af opgaver. Der skal fortsat være mulighed 

for forskelligt indhold i teamarbejder. 

Vi står fortsat med udfordringer i forhold til især forberedelsen, der 

ikke umiddelbart ser ud til at blive løst. 3i1 viser ligeledes, at der er 

udfordringer i balancen mellem tid og opgaver… 

Opbakning til, at JW/BD går videre med arbejdet. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 

 


