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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  4. oktober 2009 
       

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 28. september kl. 12 - 14 

 
 

Det er som det er! 
                 Freddy Meyer 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Ekstra punkt: 3. LP-modellen 
 
2. Meddelelser 

Aftale om at se på hus i Hadsten mandag 5. okt. kl. 15.00 
Der er indgået kommunal budgetforlig for 2010 
Tirsdag d. 27. oktober kl. 17.15 er der årsmøde i FTF  
5. oktober er "Lærerens dag" 
Birthe refererede fra møde i kursusforum. Årets emne bliver sandsynligvis 
"Folkeskolen i international perspektiv" 
Århus Lærerforening har igangsat en kampagne om  "Pas godt på dig selv - 
og på hinanden"  
Pjece om "Fælles viden - fælles handling" modtaget 
Ole har deltaget i KSØ-møde, bl.a. om resolutioner til kongressen 
Jan overvejer den bedste bankanbringelse af kredsens indestående 

 
3. LP-modellen (Ole) 

Drøftet 
 

4. Kongres 2009  
- orientering fra kongresforberedende møde i Skanderborg 
Orientering og drøftelse. 
- andet i f.m. kongressen (kørsel,socialt arr. m.m.) 
Orientering og aftale om kørsel 

  Der påregnes at kongressen arbejder til kl. 19 onsdag 
 

5. Lønpolitik 
- Drøftelse af overordnet lønpolitik (se bilag) 
- Drøftelse af politik vedr. aflønning af ikke-læreruddannede (se bilag) 
- Drøftelse af puljen på  kr. 200.00 i f.m. A-08 (bagatelgrænse, diverse hensyn m.m.) 
- Hvad ønsker vi i f.t. ’Aftale om lokal løndannelse’ ? (Se bilag fra mødet 4/11) 
Kredsens forslag til lønpolitik drøftes på næste TR-møde inden endelig vedta-
gelse. 
Forslag vedr. aflønning af ikke-læreruddannede revideres mht. satser for kvali-
fikationsløn - drøftes også på kommende TR-møde. 
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Vedr. puljen, så er kredsen enig om en bagatelgrænse på 200 kr.lønnedgang 
om måneden må tåles. Desuden indregnes ikke manglende løn pga. nedsat 
undervisningstimetal, manglende klasselærertillæg, manglende arbejdstidsbe-
stemte tillæg. 
 

6. TR-kurset 
- Evaluering 
Evalueringen har stort set været positiv. Den indsendes til arrangørerne. 

 
    6.   Mødekalender 
      - justeringer (møde med SR’ere, arrangement HMU/SR den 2. nov. Andet)   
  Udsat til næste møde 
 
    5.     TR-mødet den 8. okt. 
           - tid,sted og indhold 
  Mødet afholdes på Østervangskolen kl. 14.45.  
  FU laver mødeindkaldelse. 

 
6.   Punkter til næste møde 

          ( Den 5. okt) 
 

7.   Eventuelt 


