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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  25. januar 2010 
       

 
 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 25. JANUAR kl. 10 - 14 

 
 

Når en dør lukkes åbnes en anden. 
Men vi har ofte så travlt med at ærgre os over den lukkede dør, 

at vi ikke end ænser den åbne. 
                                                                                  Alexander Graham Bell 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 
2. Meddelelser 

Ole skal i uge 5 deltage i projekt om "Profilskoler" i Odense 
Birthe og Jan har deltaget i møde med Djurs og Randers om kredskursus  
15.-17. sept. 2010 - nyt møde i marts 
Kredsen inviteres til information om "rullende indskoling" 
Desuden ønsker kredsen drøftelse omkring LKC og E-klasserne 
UU-medarbejderne "opsiges og genansættes" med nye ansættelsebetingelser 
Orientering om "360 graders eftersyn af folkeskolen" - oplæg fra DLF 
Der er 13 tilmeldt fra kredsen til Spot-kursus d. 4. februar 
Programmet til kursus efter påske er næsten på plads 
Møde i KSØ-arbejdsmiljø d. 25. januar, bl.a. om forebyggelsesfonden (Jette 
fra Randers og Birthe deltager i møde i København om dette) 
Birthe og Lasse har deltaget i faglig klub-møde på Skovvangskolen, bl.a. om 
A-08. 

 
3.  Generalforsamling 2010 

Der er endnu ingen aftale om dirigent - Lasse spørger Christian Poulsen eller 
en formand fra en nabokreds. 
Husk udkast til skriftlig beretning senest d. 5. februar (behandles på næste 
KS-møde) 

 
4. OK-11 
     Orientering og drøftelse (se bilag) 
 Orientering om forløbet, hvor kredsen senest 25. juni giver tilbagemelding 
 
5.  Huskøb 
      v/ TC 
 Drøftet. 
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6. Lønforhandlinger 
     v/ OR se bilag i konf. 

Drøftelse af konkret sag vedr. løn for nyuddannet lærer med tidligere under-
visningsansættelse i folkeskolen. 
Lasse kontakter Lars Kjems for at drøfte problematikken om lønforløb for lære-
re med tilsvarende ansættelsesforløb. 
Sagen tages efterfølgende op i kredsstyrelsen. 

 
7. Senioraftaler 
     v/TC 
 Drøftet på baggrund af konkret aftale i Hillerød kommune.  
 Medlemmerne af SMU tager sagen op kommende møde. 
 

     8.  Regnskab 2009 og budget 2010 
           - Orientering og drøftelse (bilag udsendes senere) 
  Jan gennemgik det foreløbige regnskab for 2009. 

Jan forelagde et foreløbigt budgetforslag for 2010, som drøftes nærmere på 
næste KS-møde. 

   
9.   Punkter til næste møde 

          ( Den 8. feb.) 
  Generalforsamling - herunder skriftlig beretning 
  Budget 2010 
  Task-force møde 
  Opfølgning på sag vedr. løn 
 

10. Eventuelt 
  

.    
 


