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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  1. november 2011 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 31. OKT. 

KL. 10.15-13.30  
 

Den lige vej er den nærmeste – 
 men som oftest når man den kun ad lange omveje.  

Robert Storm Petersen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt med nyt punkt 5 og 6 
 Afbud fra Jan 
  
2.   Meddelelser  
 Ingen afklaring vedr. ny MED-aftale, bl.a. usikkerhed omkring honorering af  
 tillidsvalgte.  
 Fællespapir fra KL og DLF om evaluering af A-08 udsendt 
 Kommunens Børn- og skoleudvalg har et punkt på næste møder vedr.:  
 "Projektplan for udarbejdelse af udviklingsplan for specialundervisningsområ-
 det"  

 
3.   Inklusion 

Drøftelse og indstilling 
Drøftelse og redigering af Birthes oplæg 
Sagen ønskes drøftet på et møde med Børn- og skoleudvalget. Lasse inviterer 
udvalget. 
 

4.   Arbejdstid  
Orientering og drøftelse bl.a. pædagogisk råderum, prøveaftale m.v. 
Udkast til suppleringer til aftalen gennemgået og drøftet. 
Sproglige rettelser sendes til Lars Kjems. 
Sagen præsenteres på fællesmødet d. 9. nov. 
Birthe forsøger at få lavet konkrete eksempler på, hvordan aftalen virker for 
udvalgte lærere. 
 
Der er formandskonference om arbejdstid d. 23. nov. 
Lasse deltager i møde med andre østjyske kredsformænd om arbejdstid sene-
re i dag. 
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5.    Evaluering af møder 
 Møde om afgangsprøver 5. okt.: 
 - Der kom mange gode og konstruktive ting på mødet, som bruges i det fort-
 satte arbejde. 
 Vi planlægger et opfølgende møde i august 2012 
 Møde med TR og AR d. 27. okt..: 
 - Der er behov for videre drøftelser omkring kommende skolelukninger. Tages 
 på et kredsstyrelsesmøde snarest. 
 - Vedr. medicinering af elever - Lasse finder kredsudsendelse om emnet.
 - IT og langsomme computere tages op i SMU.  

 
6.    Kredsens arbejde vedr. løntilskud  

Birthe orienterede om aktuelt eksempel. FU arbejder videre med sagen. 
 

7.   TR-møde den 14. nov.  
Indhold, organisering m.v. 
FU udsender invitation i TR-konferencen.  
 

8.   Punkter til næste møde 
          (Den 14. nov. kl. 10.15-14)  
  - Møde med børn- og skoleudvalg 
  - TR-kursus evaluering 
  - Arbejdstid 
 

9.    Eventuelt 
 

 
Hvad skal videreformidle fra mødet? 
 
 
 
 
Referat: Erling Andersen 
.    
  


