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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  5. oktober 2011 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 3. OKT. 2011 

KL. 10.15-14.00  
 
 

Man behøver ikke altid sige, hvad man mener,  
men man skal altid mene, hvad man siger.  

 Yasin Tosun 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
  
2. Meddelelser  
 Orientering om kommunens håndtering af ny løn. 
 Lasse og Jan har deltaget i kursus om løn og vanskelige personsager 
 Lasse skal deltage i regionalt netværksmøde for sagsbehandlere 
 Jan orienterede om kontooprettelse i nyt pengeinstitut 

 
3.   KSØ kurser 2012 

Drøftelse og indstilling 
Drøftet. Jan tager forslagene med til KSØ. 
 

4.    Tilbagemelding fra skolechef 
Orientering og drøftelse herunder bl.a. pædagogisk råderum 
Enighed om at rettearbejdet vedr. skriftlige prøver skal honoreres med tid eller 
løn. 
Antal arbejdsdage i prøveperioden (17 sidste skoleår) ikke afklaret endnu. 
Vedr. PIT-tur, så er afregningen som udgangspunkt 7,4 pr. dag. 
Torsdag drøftes uenighed på Ulstrup skole vedr. LP-grupper. 
Fællesmøde d. 9. nov. kl. 14 mellem TR og skoleledelse 
 - indhold bl.a. pædagogisk råderum og selvstyreteam  
- Lasses oplæg uddelt  
 

5.    Inklusion  
Oplæg og drøftelse 
Birthe gennemgik et oplæg om Inklusion. Oplægget lægges i konferencen og 
punktet genoptages på KS-mødet d. 31. oktober. 
Kredsen forsøger at få en aftale med Børne- og skoleudvalget om et fælles 
møde inden jul. 
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6.    Medlemsaktiviteter 
 Orientering og drøftelse  
- medlemsinformation 
- medlemsmøde den 5. okt. 
Ca. 15 tilmeldte til medlemsmødet d. 5. oktober + kredsstyrelsen 
Fast punkt på kredsstyrelsesmøderne om hvad der skal formidles videre efter 
møderne og til hvem. 
 

7.    TR-AMRmøde den 27. okt.  
Indhold, organisering m.v.  
Birthe indkalder TR + arbejdsmiljørepræsentanterne til mødet 
Indhold: 
- LMU-arbejdet (Lasse og Birthe) 
- aktuel orientering m.v. 

 
8.    Kursusplan 2012 
  Jan søger om kursus for TR + kredsstyrelsen. 
  Punktet genoptages, når kredsen har svar på ansøgningen 
 
9.    Samarbejdsaftale med BUPL  

  - se bilag 
Udkast til samarbejdsaftale drøftet. 
Lasse indsender kredsens kommentarer til arbejdsgruppen. 

 
10.  Punkter til næste møde 

           Kredsstyrelsesmødet d. 10. oktober aflyses 
  (Den 31. okt. kl. 10.15-14)  
  - Inklusion 
  - TR-møde d. 14. nov. 
  - Prøveaftale 
  - Formidling til medlemmerne af aktuelle sager 
 

        11.  Eventuelt 
 Nyt lønsystem indført i kommunen - pensionsoptjening fremgår ikke mere 
 
 
 
 Referat: 
 Erling Andersen 
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