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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
       Hammel, den  26. april 2010 
      
  

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 26. APRIL KL. 10.00 – 14.00 

 
 
 

Hvis du ikke lærer af dine fejltagelser, er der 
Ingen grund til at lære dem 

                                                                          Visdomsord s. 105 
  

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 

 
2. Meddelelser 
 Gennemgang af HMU-dagsorden 

Referat fra kredsformandsmøde i København d. 22. april 
Birthe har afholdt møde med pensionisterne, hvor der er planlagt en tur til Ha-
raldskær og Vejle Ådal efter sommerferien 
Birthe har deltaget i kursus omkring arbejdsmiljø i København, bl.a. om ar-
bejdsskader 
Birthe refererede KSØ-kursusevaluering 
Der er møde i KSØ-arbejdsmiljø i eftermiddag 
Der er sket fordeling af midler til kompetencefordeling 

 
3.   OK-11 
       -orientering, regionalt TR-møde den 27. m.v. 
 Orientering om status for medlemsdebat - der forventes yderligere oplysning 
på det  regionale TR-møde 
 
4.   Task-Force møde  
       Orientering, drøftelse 
 Orientering fra seneste møde, bl.a. vedr.: 
 - den lokale arbejdstidsundersøgelse 
 - LP-modellen i næste skoleår 
 Referat fra mødet udsendes i TR-konferencen af Lasse 
 Lasse kontakter Lars Kjems vedr. det videre arbejde med LP-modellen 
 
5.   Forslag til arrangementer v/ Birthe 
 Forslag om et fælles arrangement for skoleledere og sikkerhedsrepræsentan-
 ter om arbejdsskader med Jacob Gjedde fra DLF. Birthe arbejder videre med 
 sagen. 
 Der overvejes stadig, hvordan vi kan afholde medlemsarrangement fremover. 
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6.   Møde med børn- og skoleudvalg 
      - Drøftelse 
 Lasse kontakter formanden for udvalget 
 
7.   Skolebiblioteket  
      - drøftelse 
 Der er indkaldt aktuelle tal fra de seneste to skoleår fra tillidsrepræsentanterne 
 - trods rykkere er der dog ikke indkommet materialer fra alle skoler.  
 Kredsstyrelsen vil foreslå, at der afholdes fællesmøde med skolebibliotekarer-
 ne snarest muligt - forslag til dato fastsættes af skolebibliotekarerne. 
 

     8.  Punkter til næste møde 
          ( Den 10. maj) 
  - mødekalender / årshjul for 2010/11 
  - afsluttende TR-møde d. 17. juni 
  - budgetrapport 
 

 9.  Eventuelt 
 TR-møde d. 11. maj afholdes på Søndervangskolen 
 - OK-11 
 - A-08 
 - LP-modellen år 2 
 - planlægning af næste skoleår 
 - prøveaftalen 
  
 Jan er valgt som medlem af medlemsforum vest for Lærernes Pension. 
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