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

         

        Hadsten, den  27. april 2012 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 23. APRIL 2012 

KL. 10.15-14.00  

 

 En vind-vind tankegang er bedre end en vind-tab tankegang.  
 Ukendt 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Nye punkter: 
3.a Konstituering 
3.b TR-samtaler 

  
2. Meddelelser 

Orientering om spørgeskemaprogram, som kredsen kan bruge 
Lærerkalendere udsendes snarest – TR skal melde tilbage vedr. behov 
Forflyttelsesrunde for lærere fra Voldum skole starter nu – 6 skoler mangler 
lærere 
Lasse har svaret på spørgeskema fra DLF vedr. inklusion 
Der har været afholdt møde med de 3 nye tillidsrepræsentanter, især om prak-
tiske forhold 
Kredsudsendelse om ”God orden i folkeskolen” – kan findes på ministeriets 
hjemmeside (Birthe lægger link ud på TR-konferencen) 
Birthe lægger henvisning på TR-konferencen om ”Godt skolebyggeri” – kan 
bruges i forbindelse med lærerarbejdspladser m.v. 
Lars Kjems aflyste det planlagte møde i sidste uge – nyt møde d. 3. maj på Lil-
leåskolen 
DLF arbejder for 5-årig læreruddannelse – Anders Bondo har sendt åbent brev 
om ”Reform af læreruddannelsen” 
Jan orienterede om møde i sidste uge i kursusudvalget. 

 
3. Generalforsamling 2012 

Evaluering - fastlæggelse af GF 2013 
OK, at der ikke trykkes skriftlig beretning til alle 
Vi afholder generalforsamling torsdag d. 7. marts 2013 kl. 17 
Lasse kontakter Bent Gindesgaard vedr. dirigent 

 
3.a Konstituering 

Fortsat efter sidste møde 
Birthe er blevet tovholder i KSØ-arbejdsmiljø (20 timer) 
Birthe får desuden tilført 5 timer fra kredsen 
Torsten får 20 timer til at deltage i kredsens arbejdsmiljøudvalg 
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3.b TR-samtaler 
Forslag fra Birthe 
Forslag om samtaler mellem formand/næstformand og de enkelte TR, som 
bl.a. omhandler gensidige forventninger. Der udarbejdes et forslag til samtale-
ark til næste KS-møde (Birthe) 
 

4. OK-13 
Drøftelse og strategi 
Der skal meldes tilbage til hovedforeningen senest d. 8. juni  
Der orienteres nærmere til tillidsrepræsentanterne d. 7. maj og opfordres til at 
tage sagen på som punkt på et fagligklubmøde 
Kredsstyrelsen udarbejder kredsens svar d. 4. juni 

 
5. TR /AMR mødet. 

Drøftelse  
Mødet starter kl. 14.45 – 15.45 med Lars Kjems og Jens Vibe 
 

6. Punkter til næste møde 
          (Den 7. maj kl. 10.15-14)  
  OK-13 
  Udkast til samtaleark TR 
  TR-møde d. 7. maj 
  Budgetrapport 
 

7. Eventuelt 
  

 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
.    
 
Referat: 
Erling Andersen  


