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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  8. november 2010 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 8. NOVEMBER 2010 

KL. 10.15 - 14.00  
 

 
 Der er noget underligt ved livet: Hvis man 
 accepterer mindre end det bedste, får man  
 det tit 

Somerset Maughan 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt med ekstra punkt 6. Spørgeskemaundersøgelse 
 
2. Meddelelse 

- Kredsformandsmøde d. 6. januar 11 
- Første møde om genforhandling af MED-aftale afholdt 
- Der indledes forhandling om overenskomst for opholdstedet Føniks 
- Lasse skal deltage i møde for kredsformænd og lokale lederformænd d. 15. 
nov. om "Ledelse, undervisning og læring" 
- Jan refererede fra møde for kursusansvarlige 
- Der udsendes informationsbrev til medlemmerne om huskøb og ny adresse 
inden flytningen - herunder information om "lukkedage" i forbindelse med flyt-
ningen. 
  

3. Mågevej 14A  
- Orientering, organisering af flytning, valg af møbler, økonomi m.v. 
- Orientering om aktuel økonomi for ombygning 
- Det forventes ikke, at den samlede ombygning kan udføres for 500.000 kr., 
men FU arbejder for at begrænse overskridelsen mest muligt 
- Vi bestiller 5 borde fra Cube design - mørkegrå (Torsten bestiller) 
- Vi bestiller 30 stole - model Lina med sort stof (Lasse bestiller) 
 

4. Evaluering af A-09  
- Hvad ønsker vi drøftet evt. ændret? 
 - Birthe og Lasse har været til møde med kommunens repræsentanter om A-
08. Drøftelser bl.a. vedr. prøveaftale, pædagogisk råderum, afregning af nye 
opgaver, korte kurser, teamregistrering/kontrolfunktioner, tillid/dialog og tillæg 
for PD-uddannelse. 
Næste møde fredag d. 12. nov. på Rønbækskolen. 
Kredsen vil evaluere arbejdstidsaftalen på kommende møde med AMR og TR. 
Der skrives i konferencerne, så deltagerne kan forberede sig inden mødet. 
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5. Personalereduktioner 
- 1. nyhedsbrev, 2. nyhedsbrev?, beredskab m.v. 
1. nyhedsbrev er klar og bliver udsendt hurtigst muligt til skolernes TR. 
2. nyhedsbrev udsendes i begyndelsen af uge 50 
 

6. Undersøgelse om medindflydelse og medbestemmelse  
Drøftelse af, hvordan det sikres, at alle AMR og TR får tilsendt spørgeskema. 
 

    7.  Punkter til næste møde d. 22. nov. 
           - 2. nyhedsbrev til medlemmerne 
  - forberedelse af fællesmøde med TR og AMR 
  - evaluering af A-08 
  - flytning af kredskontor 
  - økonomioversigt 
  - tilbagemelding fra kursus (Rikke) 
 
    8.  Eventuelt 
 
 
 
Referat: Erling Kvist Andersen 
.    


