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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  19. oktober 2009 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 19. OKTOBER kl. 10 - 14 

 
 

Graden af humanisme i et samfund, ses i den måde, 
                                 hvorpå man behandler og betragter sine lærere  
                                                                                                                Fernando Savater 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 6: Arbejdsmiljø 
 
2. Meddelelser 

KSØ-møde d. 19.10.09 - bl.a. om budget for KSØ og evaluering af KSØ 
Lasse og Jan deltager i kursus på Gl. Avernæs d. 20.-22. oktober 
Birthe deltager i møde torsdag vedr. fordeling af midler til senior- og kompe-
tenceudvikling 
Der er lavet en undersøgelse fra DLF vedr. specialundervisning  
Regeringen har lavet forslag om 21 regelændringer inden for folkeskolen 

 
     3.   Nyt kredskontor - Kirkevej 28?  

- Drøftelse og beslutning 
Vi fortsætter de konkrete undersøgelser. 
 

3. Lønpolitik 
- Drøftelse og beslutning af politik vedr. aflønning af ikke-læreruddannede  
Vi godkender det reviderede forslag til politik. Det bruges i første omgang til en 
forhandling med kommunen.  
Lasse sørger for, at den revidere politik bliver lagt i TR-konferencen. 
 

4. Møde i Task Force gruppen den 28. okt. 
- Hvad ønsker vi drøftet ? 
- Hvad er vore smertegrænser ? 
Drøftet - vi ønsker bl.a. drøftet LP-modellen i år 2 og fastsat tidspunkt for midt-
vejsevaluering. 
Vi sætter en frist for at få indsendt lønsedler vedr. kompensationspuljen til se-
nest d. 26. oktober. - Lasse udsender varsel i TR-konferencen. 
 

    5.   Mødekalender 
      - justeringer (møde med SR’ere, arrangement HMU/SR den 2. Nov – andet ?)   

Fællesmøde med TR og SR afholdes torsdag d. 25. februar 2010 på Sønder-
vangskolen 

  Kredsstyrelsesmøde d. 2. november afholdes fra kl. 9.35 til 11.25 
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6.   Arbejdsmiljø  (Birthe) 
Forslag til emner til mødet med SR: 
Kampagne fra Århus Lærerforening: Pas godt på dig selv - og på hinanden  
Materiale om fordeling af arbejdsopgaver mellem TR og SR 
"Sæt støj på dagsordenen" 

 
7.   Punkter til næste møde          ( Den 26. okt.) 
 Arbejdsmiljø (Birthe udsender bilag) 
 Møde m. 93-gruppen 
 TR-møde d. 11. november 

 
8.   Eventuelt 

.    
 


