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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  23. juni 2010 
       

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 21. JUNI  

 
 

 
 

Bemærk at vi mødes på Mågevej 14A kl. 10.30 den 21.  juni 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 

 
2. Meddelelser 

- Møde om ’Særlig tilrettelagt undervisning’ (STU) 
Orientering - området er ikke overenskomstdækket, men der forsøges lavet en 
lokal aftale bygget på A-08. I første omgang ansættes kun én lærer. 
 
- KSØ møde 
Orientering - Lasse 
 
19 har tilmeldt sig TR-kurset til september 
Birthe orienterede om ny lovgivning om arbejdsmiljø-uddannelse 
Nyt "Kredsudsendelse om arbejdsmiljø" er udsendt 
Orientering om aktuelle sager 

 
3.   OK-11 

- Evaluering af A-08 mødet den 14. juni 
Lasse og Birthe orienterede fra møde om A-08 
 
- Drøftelse af kredsens forslag til krav m.v.  
På baggrund af indkomne forslag fra faglige klubber og Birthes referat fra det 
fælles OK-møde på Skovvangskolen indsendes krav vedr.: 
- løn 
- arbejdstid 
- efteruddannelse 
- pension 
- øvrige kommentarer 

 
4.   Professionsaftale for Heldagsskolen  

Kredsstyrelsen godkender den indgåede aftale 
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5.   Mågevej 14A 
       - Drøftelse og beslutning 
 Kredsstyrelsen giver mandat til FU til endelige forhandlinger om køb af  
 bygning Mågevej 14A i Hadsten. I forhandlingerne prioriteres etablering af 
 ekstra toilet, ekstra isolering på loftet, alulister ved vinduerne og et ekstra  
 vindue i depotrummet. 
 Endelig handel skal være betinget af, at bygningens stand kan godkendes af 
 byggesagkyndig. 
 
6.   HMU mødet den 23. juni 
      Orientering og drøftelse.  
 

  7.   TR afslutning 
          -evaluering 
  Et godt arrangement. 
  Næste års udflugt kan f.eks. gå til Clausholm Slot. 

 
  8.   Punkter til næste møde 
          (d. 16. august) 
  Aftale om huskøb 
  Det kommunale budget for 2011 
  Kongres 
 
 9.   Eventuelt 
 Birthe refererede fra møde om brug af seniormidler - der bliver muligvis 
  indkaldt til nyt møde. 
 Rikke deltager ikke i kongressen - øvrige fra kredsstyrelsen deltager. 
  
  
    


