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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  19. december 2011 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 19. DEC. 2011 

KL. 10.15-12.00  
 

 Julemanden er inde på noget rigtigt:  
besøg folk én gang om året 

                 Victor Borge 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 Afbud fra Torsten 
  
2. Meddelelser  
 Lasse refererede fra HMU-seminar, bl.a. om ledelsesevaluering, valg af AMR 
 til HMU igangsættes, status vedr. ny løn, mv. (fremover skal HMU-sager på 
 dagsordenen, hvis der skal gives mandat fra kredsstyrelsen) 
 Ole orienterede om "temadage"  for børnehaveklasseledere mv. 
 Birthe orienterede om status for seniorarrangement 
 Birthe orienterede om reglerne for ledernes adgang til arbejdsmails m.v. - skal 
 tages op på kommende TR-møde  
 Lasse orienterede fra KSØ-møde, bl.a. om debatten om lærernes  
 undervisningstid og den lave valgdeltagelse til hovedstyrelsesvalget 
  
3.   Generalforsamling 2012 

Bl.a. vedtægtsændringer 
Annoncering kan ikke foregå i "Folkeskolen" fremover 
Antal kredsstyrelsesmedlemmer fremover  
Ole kommer med forslag til formulering til næste møde 

 
4.    Møde med børne- og skoleudvalg  

Orientering  
Medlemmer af kredsstyrelsen har deltaget i møde med repræsentanter fra 
Børne- og skoleudvalget + nogle embedsmænd torsdag d. 15. dec. 
Lasse og Birthe orienterede om mødets indhold - især omkring inklusion 
En fælles kommunal arbejdsgruppe er i gang med en møderække om special-
undervisning og inklusion - næste møde er d. 9. januar 
 

5.   Arbejdstid  
      Orientering og drøftelse bl.a. prøveaftale beregninger m.m. 
 Ole fremlagde eksempler på udregning af prøveaftale 
 Kredsstyrelsen ønsker at undersøge muligheden for en aftale, hvor 
 - den skriftlige og mundtlige prøveperiode fortsat ses hver for sig 
 - der tages udgangspunkt i det konkrete antal arbejdsdage i den mundtlige 
 prøveperiode 
 - tiden til censorvirksomhed forsøges reguleres f.eks. med en grundtakst 
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 I forhandlingerne deltager Lasse, Birthe, Jan og Ole fra kredsstyrelsen 
 

6.    Kommunikation i kredsen  
Drøftelse 
Udsættes til næste møde 
 

7.    Kommende arrangementer  
Drøftelse 
Det planlagte møde d. 18. januar flyttes til torsdag d. 26. januar. 
Mødet er for specialklasselærere og lærere i E-klasserne 
Der er endnu ingen afklaring om oplægsholder - Rikke forsøger at kontakte 
PPR igen 
 

8.    Punkter til næste møde 
          (Den 16. jan 2012 kl. 10.15-14)  
  - generalforsamling 
  - arbejdstid 
  - kommunikation i kredsen 
  - nyt fra MED-udvalg 
  - kommende møder 
 

9.    Eventuelt 
 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 
Ny dato for medlemsmøde meldes ud i TR-konferencen (Rikke) 
Orientering om kommunalt udvalg vedr. specialunderv isning/inklusion til TR 
(Birthe) 
.    
  
 
 
Referat: Erling Andersen 


