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

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 5. sep. 2011 

KL. 10.15-14.00  
 

                                    Vi kan ikke trykke hinandens hænder 
med knyttet næve.  

       Indira Gandhi 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Nyt punkt 6: Fortolkning af arbejdstidsaftalen 
  
2. Meddelelser  
 Lasse refererede fra møde med Lars Kjems om prøveaftalen 
 - der skal senere ske drøftelse af lærernes selvstyre/råderum 
 Favrskov Kommune skal have udarbejdet ny IT-strategi. Kredsen inviteres til 
 at deltage i følgegruppe 
 Der skal laves aftale med kommunen om lærernes forhold, hvis der 
  nedlægges skoler de kommende år 
 Orientering om Lilleåskolens indskoling - spørgsmål om elevtal? 
 Birthe og Lasse har deltaget i konference om inklusion i folkeskolen 
 - pjece om" Fællesskabets skole: - en inkluderende skole" modtaget 
 Kredsen har indkaldt aftaler fra skolerne vedr. PIT-aftaler 
  
3. Kongres 2011 

Drøftelse – se bilag 
Der afholdes "valgmøde" med indbudte politikere onsdag 
Deltagerne aftaler nærmere vedr. kørsel 
De udsendte bilag drøftet 
Gennemgang af de foreslåede resolutioner 

 
4. Kredsens økonomi 

Drøftelse - se bilag fra JO 
Gennemgang af budgetrapport 
Kredsstyrelsen beslutter, at kredskassereren fremover sikrer, at der ikke er in-
destående på over 750.000 kr. på nogen bankkonto 
 

5. Medlemsarrangement den 5. oktober  
Invitation færdiggøres og udsendes i TR-konferencen i dag 
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6. Fortolkning af arbejdstidsaftalen 
 Spørgsmål om tid til forberedelse af svømmeprøve. 
 Der bør gives tid under andre opgaver. Det sker allerede på flere skoler. 
 
7. Punkter til næste møde 

          (Den 19. sep. kl. 10.15-14 )  
  - evaluering af kongres 
  - TR-møde d. 21. september 
  - tilbagemeldinger fra skolechefen 
  - kredsens strategi vedr. inklusion 
 

         8.  Eventuelt 
 Kredsen har indkøbt nye udgaver af Læreraftalerne 2011 
 KS-mødet d. 7. november 2011 aflyses 

.    
 
Referat: Erling Kvist Andersen 
  


