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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 

         

        Hadsten, den  7. maj 2012 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 7. MAJ 2012 

 
KL. 10.15-14.00  

 Godt gjort er bedre end godt sagt.  
 Benjamin Franklin 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Afbud fra Torsten. 
  
2. Meddelelser 

Lasse skal til møde i København vedr. KLs partnerskab. 
Lasse refererede fra møde i TaskForce, bl.a. om inklusion 
Lasse refererede fra møde om lokal løndannelse – procedureaftale underskre-
vet 
Lærerkalendere er kommet – uddeles til TR-mødet 
Bent Gindesgaard er klar til at være dirigent ved generalforsamling 2013 
Jan refererede fra KSØ-kursus om evaluering af sidste kursus og planlægning 
af kommende kursus 
Rikke skal deltage i møde om inklusion d. 10. maj i Middelfart 

 
3. Budgetrapport 

Jan gennemgik budgetrapport pr. 30.04.2012 
 

4. TR-samtaler 
Oplæg og drøftelse 
Birthe har lavet et oplæg til samtale mellem TR og formand/næstformand. 
Forslaget blev godkendt med enkelte rettelser. 
Kredsstyrelsen evaluerer spørgearket efter det kommende års samtaler, bl.a. 
for at afklare, hvor ofte der skal afholdes samtale. 
 

5. OK-13 
Oplæg og drøftelse 
Lasse gennemgik oplæg, som vil indgå i eftermiddagens TR-møde 
 

6. Kredsens arbejde i kommende skoleår 
Til næste møde skal forelægge et forslag til mødekalender, bl.a. med forslag til 
temamøder, TR-møder, KS-møder, AMR-møder + kurser og KSØ m.v. (Lasse 
og Birthe) 
Temaer for kredsens arbejde kommende skoleår forventes især at blive: 
- arbejdsmiljø, herunder stress 
- indskoling 
- inklusion 
- lokal arbejdstidsaftale 
- OK13 
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7. TR mødet 

Drøftelse  
Drøftelse af TR-afslutning d. 20. juni  
Birthe undersøger de omtalte muligheder 
 

8. Punkter til næste møde 
          (Den 4. juni kl. 10.15-14)  
  Mødekalender og kredsens arbejde næste skoleår 
  TR-afslutning 
   

9. Eventuelt 
Det planlagte KS-møde d. 21. maj flyttes til d. 4. juni 

 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
.    
 
Referat: Erling Andersen  


