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

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 14. NOV. 2011 

KL. 10.15-13.30  
 

Kreativitet er evnen til at løse problemer,  
som ikke kan beskrives før de er løst 

Piet Hein  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
  
2. Meddelelser  
 Lasse skal til møde på Voldum skole d. 15. nov. vedr. nedlæggelse af skolen 
 Lasse orienterede om kommende møde på seminariet i Aarhus 
 Tirsdag d. 22. nov. er der konference på seminariet 
 Orientering om hovedstyrelsesvalg til DLF 
 Jan orienterede om omplacering af kredsens midler i nyt pengeinstitut 
 Birthe refererede fra møde i Skanderborg for nyvalgte arbejdsmiljøansvarlige 
 Birthe skal deltage i to-dages konference på Skarrildhus for kredsenes 
 arbejdsmiljøansvarlige 
  
3.    Eventuelt møde med Børn- og skoleudvalg 

Orientering og drøftelse 
 Invitation til møde er sendt til Erik Høgh som formand for udvalget 
Kredsen afventer svar. 
 

4.    Arbejdstid  
Orientering og drøftelse bl.a. pædagogisk råderum, prøveaftale m.v. 
Fællesmøde for TR og skoleledere: 
Gode drøftelser i grupperne om mange relevante emner. 
Mulighed for "opsamling" på kommende møde i januar/februar. 
Forslag om et årligt 12-12 møde på f.eks. Skarrildhus 
Et muligt tema for et kommende møde: teamdannelse 
Prøveaftale : 
Der er behov for overvejelser om bl.a.  
- tid til censorvirksomhed,  
- fradrag i prøvedagene af lektioner i andre klasser,  
- fuld gennemslag for faktor ved modregning (skal alligevel deltager i møder og 
forberede vikarplan m.v.) 
- afregning vedr. prøveform B i dansk,  
- mundtlig matematik i 10. klasse  
Sagen drøftes på dagens TR-møde. 
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5.   TR-kurset  

Evaluering  
Lasse har sammenskrevet gruppernes tilbagemeldinger. 
Enighed om, at det var et godt kursus - mange positive tilbagemeldinger. 

 
6.    Punkter til næste møde 

          (Den 28. nov. kl. 10.15-14)  
  Mødekalender for næste år 
  Generalforsamling 2012 
  Prøveaftale 
  TR-juleafslutning 
  Kredsens økonomi (Jan) 
 

7.    Eventuelt 
 
 
 
Referat: Erling Andersen 

 
 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
.    
  


