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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  7. december 2009 
       

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 7. DECEMBER kl. 11 - 15 

 
Fantasi er bare intelligens, 

der morer sig. 
                                    Strangaard Gruppen 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2. Meddelelser 

Herunder  HMU, SMU 
Fra KSØ 

a. Forslag om et 12/12 kursus for KS-medlemmer i KSØ – den lokale 

kreds betaler frikøb og kørsel – KSØ sørger for selve kurset. Be-

handles på næste møde i KS 

b. Silkeborg Lærerforening inviterer det nye Børn og skoleudvalg til et 

uformelt møde om skolepolitik – skal vi overveje noget lignende? 

c. Kursusprogrammet for forårets kurser er næsten på plads. Rasmus 

Willig, RUC, holder oplæg fredag om lærernes stemme i skoledebat-

ten 

d. Spot-kursus for TR’ere – program er lagt ud på konferencen 

e. Der har været afholdt konference for kredsenes arbejdsmiljøansvarli-

ge 

f. KSØ-arbejdsmiljø afholder kursus for nyvalgte SiR’ere den 3. decem-

ber. Rikke deltager herfra. Kursus for ”gamle” SiR’ere den 3. marts 

2010. Birthe deltager 

Indbydelse til konference om profilskoler 1. – 2. februar 2010. Hvem 

deltager? 

     3.   A-08 
-Taskforce mødet den 28. okt. 
Fortolkningsreferat af mødet drøftet. 
- prøveafvikling 
- LP-model i f.t. Taskforce møde den 17. dec. Kl. 15.30-16.30 
FU + Ole deltager i mødet 

 
     4.    Lokal løndannelse 

 - orientering fra mødet den 25. nov. - samt drøftelse 
Drøftet - videre forhandlinger torsdag d. 17. dec. 
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 5.  TR-mødet den 15. dec. 
       - indhold, organisering m.v. 

  Afholdes på Søndervangskolen kl. 14.45 
 Dagsorden: 
 A-08 bl.a. vedr. prøveafvikling og vikarer 
 Mødeplan for forår 2010 
 Aktuelle emner 
 Meddelelser, herunder bl.a. 

- forhandlinger om løn  
- HMU - SMU 

 
6. Forslag om julefrokost m. ægtefæller 
 FU kommer med forslag til tidspunkt efter nytår. 
 

     7.   Mødekalender forår 2010 
             - se nyt bilag 
  Forslag godkendt 
 
    8.   Regnskab og budget 
  Budgetrapport gennemgået og drøftet 
          - Forslag fra BM 
  Drøftet - tages op igen senere. 
 

9. Punkter til næste møde -  Den 14. dec. 
  Generalforsamling, arb.miljø, 12-12 møde for KS (under KSØ), Huskøb?,  

 
 
  10.   Eventuelt 


