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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  10. maj 2010 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 10. MAJ KL. 10.00 – 14.00 

 
 

En tåget morgenstund betyder ikke  
nødvendigvis en overskyet dag 

                                                               Gammelt ordsprog 
  

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Nyt punkt 8: A-08 
 Nyt punkt 9: Arbejdsmiljø 

 
2. Meddelelser 

   
  MED-aftalen skal genforhandles i det nye HMU. 
 
  Kommunegruppemøde: Der skal dannes en netværksgruppe til at se på den 
  økonomiske udfordring, som vi står over for - 1. møde 25. maj kl. 16.15 - 18 på 
  3F i Hadsten. Alle er velkomne. 
  Næste møde er 22. juni - sikkert samme sted. 
  Man forsøger også at få et møde med politikerne. 
 
  HMU: Kommunens økonomiske udfordring/ubalance er på 116 mill. 
  Elevtallet (7 - 16 årige) er svagt stigende i Favrskov Kommune 
  HMU møde med politikerne d. 31. maj 
 
  Udflugt med pensionisterne er planlagt til 25. august. 
 
  Kredsudsendelse om sygemeldtes rettigheder i ferieperioder - lægges ud i TR-
  konferencen af Birthe 
   

3.   OK-11 
       - Organisering af medlemsdebat 
 
 Drøftet på baggrund af informationsmøde i Århus. 
 Medlemsdebatten skal gennemføres, selv om OK-perioden muligvis forlæn-
 ges. 
 Vi foreslår på TR-mødet d. 11. maj, at der laves OK-møder på hver enkelt  
 skole - efterfulgt af et fælles møde med deltagelse fra hovedstyrelsen, helst 
 Gordon Ørskov. 
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4.  Stormøde i Fredericia den 20. maj 
     - organisering. 
 
 Drøftes på TR-mødet - vi forsøger at få en repræsentant fra hver skole til at 
 deltage. Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 11. maj kl. 15. 
 Torsten tager kontakt til øvrige organisationer for at undersøge mulighederne 
 for fælles kørsel - ellers undersøges mulighederne for kørsel i bus med andre 
 kredse. 
 
5.  Generalforsamling 2011 
    - Tid, sted, andet 
 Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 17 i InSide. 
 
6.   Budgetrapport 
     - Orientering og drøftelse 
 Den udsendte budgetrapport gennemgået og drøftet 
 
7.   TR møde den 11. maj & TR afslutning den 17. ju ni 
     - indhold, ideer, tid, sted 
 Dagsorden til TR-møde d. 11. maj er udsendt. 
 Afslutning d. 17. juni arrangeres af Birthe, Jan og Lasse, f.eks. vandretur med 
 picnickurv.  
 
8.   A-08 
      Drøftet. 
 Der er udarbejdet et forslag til notat om udmeldt timetal og grundskema, som 
 drøftes med Lars Kjems. Det er senere planen, at resultatet skal fremlægges 
 på et fælles orienteringsmøde for skoleledere og tillidsrepræsentanter. 
 
9.   Arbejdsmiljø 
 Birthe redegjorde for forsøg på at aftale et fælles møde for skoleledere og sik-
 kerhedsrepræsentanter om arbejdsskader. 
 Der bliver afholdt møde i SMU-regi d. 2. juni for alle sikkerhedsrepræsentanter 
 og ledere inden for børn- og skoleområdet. 
 Birthe uddelte to diagrammer om anmeldelse af arbejdsskader. 
 

     10.  Punkter til næste møde          ( Den 31. maj) 
  - arbejdsmiljø 
  - A-08 
  - opfølgning på stormøde 
  - status på OK-11 
  - mødekalender 2010/11 
 

 11.  Eventuelt 
.    


