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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  6. december 2011 
        J.nr.  

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 5. DEC. 

KL. 10.30-14.30  
 

 Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid 
formentlig vil blive kaldt for –  

De gode gamle dage. 
                                  Ernest Hemingway  

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
  
2. Meddelelser  
 Birthe og Lasse har deltaget i møde om sammenlægninger og fusioner af  
 skoler. 
 Stemmeprocenten til hovedstyrelsesvalget er indtil videre ikke ret stor. 
 Lærerforeningen er orienteret om problemer med modtagelse af TR-nyt i  
 Skolekom 
 Der vil komme indbydelse og program til hver enkelt senior (over 55 år) om  
 seniorarrangementet d. 14. marts 2012 
 Jan meddelte at kredsens vandforbrug er meget beskedent i forhold til det 
 kredsen skulle betale i Hammel 
 
3. Generalforsamling 2012 

Drøftelse, fordeling af skr. opgaver, m.v. 
Disposition til skriftlig beretning drøftet 
Vi vil lægge vægt på flg. punkter: 
- inklusion (Birthe) 
- medlemsarrangementer (Torsten og Rikke) 
- besparelser, fyringer, jobbank (Lasse) 
- skolenedlæggelser (Lasse) 
- aldersintegreret indskoling (Jan og Birthe) 
- undervisningsvilkår (Ole) 
- lokal arbejdstidsaftale (Lasse m.v.) 
- arbejdsmiljø (Birthe) 
Udkast skal være klar til KS-møde d. 16. januar 2012  
Desuden skal der være kortere afsnit om: 
- sagsbehandling 
- organisation i foreningen 
- MED-struktur og ny aftale (Lasse) 
- faktaboks  
- årsrapport + budget (Jan) 
I forbindelse med drøftelse af budget skal kredsstyrelsen tage stilling til  
aldersreduktion til frikøbte 
Forslag om vedtægtsændringer, bl.a. om annoncering af generalforsamling, 
mindre antal kredsstyrelsesmedlemmer i særlige situationer 
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4.   Spørgeskema vedr. arbejdsmiljø  

Orientering og drøftelse 
Birthe undersøger, om der en frist for brug af spørgeskemaet, og om det er 
muligt at bruge spørgeskemaet på en enkelt skole 
 

5.   Arbejdstid  
      Orientering og drøftelse  
 Forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe af TR'er, som bl.a. ser på 
 nogle regneeksempler med udgangspunkt i en samlet prøveperiode (både 
 skriftlig og mundtlig prøve). Birthe og Ole vil deltage i arbejdet, hvis det er  
 muligt.  

 
6.   TR-juleafslutning  

Indhold, organisering m.m. 
Afbud fra Lasse, Jan og Rikke 
Jan køber ind. 
Jan og Lasse sender endelig dagsorden ud tirsdag. 
 

7.   Medlemsarrangement d. 18. januar 
Indhold, struktur m.m. 
Mødet er specielt rettet mod lærere, der underviser i specialklasser 
Der skal udsendes en indbydelse til skolerne (via TR) inden jul (Torsten). Der 
orienteres om mødet på TR-mødet d. 8. dec. 
Anne Graversen kontaktes (Rikke) for evt. at give en generel orientering om 
forholdene i kommunen vedr. specialundervisning. 
 

8.   Punkter til næste møde 
          (Den 19. dec. kl. 10.15-14)  
  Kommunikation i kredsen 
  Kommende arrangementer 
  Generalforsamling, herunder vedtægtsændringer 
  Mødet med Børne- og skoleudvalget 
  Arbejdstid 
 

9.   Eventuelt 
 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 Birthe undersøger vedr. spørgeskemaer 
Jan og Lasse laver dagsorden til TR-møde d. 8. dec. 
Rikke og Torsten laver indbydelse til medlemsmøde d. 18. januar 
 
 
Referat: Erling Andersen 
.    
  


