
 

VIBORG LÆRERKREDS 
EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING 

 
 Dagsorden 
 

 

TID & STED :  ONSDAG D. 10. MAJ 2017 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET 

EMNE :  KS-MØDE 

REFERENT   :   BRIAN D. 

AFBUD            : JACOB S. 

1.  Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

- Kommunale arbejdsgrupper 

Orientering om kommende dagsordener til henholdsvis Skole-MED 

og Fælles-MED. Drøftelse af kommende arbejdsmiljødag og 

tilbagemeldinger i forhold til TOPI-arbejdet på skolerne. 

 

 

2.  Forståelsespapiret 

Tilbagemelding fra forhandlingsmøde 

tirsdag d. 9. maj 2017. 

Orientering og drøftelse 

 

Drøftelse af perspektiverne i at lave et forståelsespapir, der baseres 

på værdier og principper for samarbejdet samt Lov 409 og Bilag 4. 

Et styrket samarbejde mellem Kreds, forvaltning og den enkelte 

skoles leder/TR ses som værdifuldt. En forpligtigelse til at forholde 

sig til Bilag 4 anses ligeledes for at kunne styrke arbejdsmiljøet. 

Der arbejdes videre. Næste møde aftalt til uge 21. 

 

3.  Debatmøde vedr. OK18  

Mødet afholdes onsdag d. 10. maj 2017 

kl. 17-18.45 på Borgerhuset Stationen. 

Efterfølgende spisning på Café 

Brændpunktet. 

Overvældende positiv interesse, som 

giver os et deltagerantal på omkring 100 

til mødet og 90 til den efterfølgende 

spisning. 

Tine Agenskov fra Hovedstyrelsen giver 

et oplæg om OK18 og ”bagtæppet” for 

forhandlingerne. Dialog med 

medlemmerne om prioritering af krav. 

Kort orientering 

 

 

Tine Agenskov kommer fra et lignende møde i Thy-Mors 

Lærerkreds afholdt i samarbejde med Gordon Ø. Madsen. 

Der er orientering om DLF’s krav og efterfølgende drøftelse. 

 

Mere end 100 tilmeldte og ca. 90 til spisning. 

 

Anni laver en opsamling på de lokale synspunkter. 

4.  Generalforsamling 2018 

Drøftelse af tid, sted og form for næste 

års generalforsamling. 

 

Generalforsamling fastsat til første torsdag den 8. marts. Der 

undersøges på nye lokaler, da Mercantec Vinkelvej kun vil være en 

mulighed et enkelt år mere. 

Forslag om at vente med spisning til efter generalforsamlingen, så 

der bliver tid til hygge og evt. lidt hyggemusik. 

Alternativ form overvejes. 

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.  
Kalender for kommende skoleår 

 

Drøftelse af input til mødekalender for 

TR/AMR/KS kommende skoleår. 

 

Vi har i indeværende skoleår været 

udfordret af, at bl.a. kurser og uddannelse 

har haft stor indflydelse på vores 

mødekalender og også været årsag til 

aflysninger og flytning af møder. 

Hvordan undgår vi tilsvarende næste år? 

Hvordan placerer vi møderne mest 

hensigtsmæssigt? 

Hvilke møder har vi ud over ordinære 

møder for TR/AMR/fælles-TR? 

 

Fortsat praksis: 

1 månedligt TR-møde 

2 årlige møder med TR/AMR – Kursusansøgning sendt til 

kursusafdelingen 

KS ugen før og ugen efter TR-møder 

4 årlige Erfamøder 

 

Særligt for kommende skoleår: 

TR teambuilding for TR-gruppen den 6. september 

TR/KS fælles med Thy-Mors og Skive lærerkreds – 2. og 3. 

november 

TR-temadag 1 stk. forår 

TR-møde m. julefrokost 

 

For KS: 

Kursus for KS 2 dage i uge 36-38 

Kongres uge 41 

KS/Kontoret – fælleshygge den 8. eller 9. september 

6.  Medlemsarrangementer 17/18 
Vi har i KS besluttet at tage initiativ til 4 

kommende medlemsarrangementer. 

Drøftelse af placering, omfang, 

indhold og tovholderfunktion på 

arrangementerne. 
 

JS er tovholder på et musikarrangement i efteråret. 

AØ og BD er tovholdere på et idrætsarrangement. 

AH er tovholder på et foredrag i vinterhalvåret. 

Overvejelser omkring OK18-fest. 

7.  Kommunikationsplatformen 
DLF’s nye interne 

kommunikationsplatform går i luften til 

efteråret.  

Jf. Kredsudsendelse 44/2017 vil der i den 

forbindelse blive afholdt workshops 

rundt omkring i landet. Hver kreds kan 

deltage med op til 3 deltager. 

Beslutning om deltagelse fra kreds 140. 

 

Den 31. maj 13-16 i Randers. 

AØ, AH samt BD/JW deltager.   

8.  Facebook 
Beslutning om, hvorvidt vi som kreds 

skal på Facebook med en ”kreds-profil”. 

Hvordan håndterer vi det? Hvor stor skal 

åbenheden være? Hvem skal kunne 

lægge noget op?  

Vi drøfter fordele/ulemper ved en 

”kredsprofil”. Hvis vi beslutter os for at 

gå videre med projektet, drøfter vi evt. 

regler for siden. 

 

Kredsen opretter en facebookside, der er aktiv til skolestart august 

2017. 

Som udgangspunkt er målgruppen dlf-medlemmer, politiske 

samarbejdspartnere og forældre på Viborgs skoler.  

9.  Ekstern kommunikation 

Drøftelse af emner, der skal informeres 

om på hjemmesiden, i nyhedsbrev m.v. 

 

Nyhedsbrev med fokus på OK18-møde og kontingentændring og 

info vedr. overgang til central opkrævning af kontingent. 

 

Nyt layout, da aftalen med den tidligere leverandør er opsagt. 

10.  Siden sidst 

a) Formand og næstformand 

b) Kassereren 

c) KMV-udvalg  

d) Andre 

Kontoret overvejer at ændre træffetiden på kontoret, så der bliver 

knap så lange åbningstider. Forslag klar til næste KS. 

 



 

 

11.  Evt. 
Næste møde: 

Revision af Kredsguiden 

Forberedelse af Kongres 2017 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther, formand 

Brian Dalsgaard, næstformand 

 


