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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  10. januar 2011 
        J.nr.  

 
 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 10. JANUAR 

KL. 10.15-14.00  
 

 
Uanset hvad du venter på – 

 så er det altid dét uventede, der ændrer dit Liv.  
Eva Skjøtt Hovmand  

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt  
 Afbud fra Ole 
 
 
2. Meddelelser 
 Kommende forhandlinger af HK-overenskomst sammen med Silkeborg 
 Bog indkøbt: "Hvad bliver der af ledelsen"" 
 Orientering om dagsorden til forhandlingsmøde d. 17. jan. 11 
 Jan har fået opgørelse vedr. frikøb for indeværende periode 
 

 
3. Kredsformandsmødet den 6. jan. 

-orientering og drøftelse 
Rammen for OK11 kendes endnu ikke, derfor ingen reelle forhandlinger end-
nu. 
Knaster på det regionale område: regulering af førtidspensionsbidraget, un-
dervisernes arbejdstid (gymnasielærerne) 
Knaster på det kommunale område: ny løn, aldersreduktion m.v. 
Den aktuelle skolepolitiske dagsorden 
DLF vil sætte projekt i gang med faglig læsning 
Samarbejde med BUPL - fælles konference efter OK 
Procedure i forbindelse med afsked  
 
 

4. Generalforsamling 2011  
- revideret tidsplan, budget, fordeling af opgaver i f.t. beretning, praktiske for-
hold m.m. 
Revideret tidsplan godkendt - 1. udkast til skriftlig beretning i uge 5 
Fordeling af punkter til skriftlig beretning - Erling læser 1. korrektur 
Endnu ikke aftale med dirigent 
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5. Personalereduktioner 

- orientering og evaluering, mødet den 13. jan. 
Status: 14 afskedigelser og 10 varslinger om anden arbejdstid 
5 har indtil videre kontaktet kredsen 
Der er indtil videre tilmeldt 7 til mødet på torsdag 
Det er Karen Andersen fra DLF, der kører afskedigelsessagerne fra kommu-
nen 
Lasse arbejder på et læserbrev 

 
 

6. Mågevej 14A 
- Rengøring, elforbrug m.v. 
De sidste fejl (bl.a. defekt radiator) søges udbedret snarest 
Der er kommet tilbud vedr. rengøring - FU laver aftale vedr. ugentlig rengøring 
i alle skoleuger 
Aftale vedr. græsslåning mv. afventer foråret 
Vi bruger pt. ca. 4,3 kwh pr. time 
Der kommer en energikonsulent fra ELRO på mandag d. 17. jan. 
Der laves kalender for brug af lokalerne, f.eks. på WhiteBoard 
Der indbydes til åbent hus for medlemmer d. 10. feb. kl. 15-17 - Erling laver 
forslag til invitation 
Erling prøver at få skilte til vejen 
 
 

    7.  Punkter til næste møde 
          (Den 31. jan.)  
  - generalforsamling, herunder udkast til skriftlig beretning 
  - forhandlinger med kommunen 
  - Mågevej 14A, herunder åbent hus for medlemmer d. 10. febr. 
 
 
     8.  Eventuelt 
.    
  


