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

         

        Hadsten, den  19. november 2012 
        J.nr.  

 
 

Dagsorden fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 19. NOVEMBER 2012 

KL. 10.15-14.00 

 

 Det er ikke fordi ting er vanskelige, vi ikke tør.  
Det er fordi, vi ikke tør, ting er vanskelige.  

                                              Seneca 

1. Godkendelse af dagsorden 
Afbud fra Lasse pga. sygdom 

 
2. Nyt fra MED udvalg 

- HMU møde og seminar 22.+23. nov. 
Birthe orienterede om lederdag vedr. lederevaluering 
Orientering om statistik for sygefravær og arbejdsskader 
Ønske om, at HMU drøfter det hensigtsmæssige ved den manglende anony-
mitet, da der er eksempler på medarbejdere, der har fået henvendelser fra de-
res nærmeste ledere vedr. besvarelserne 
Ole orienterede fra SMU om proces vedr. registrering og indberetning af ar-
bejdsskader – problematik vedr. forældelse i KMD-easy undersøges nærmere 
Næste møde i SMU onsdag d. 21. november, bl.a. om specialundervisning 
Kredsstyrelsen bør indsende høringssvar om specialundervisning 
 

3. OK-13 og A-08 
Orientering af den aktuelle situation. 
Drøftelse og beslutning 
Der er indkaldt til regionalt TR-møde mandag d. 26. nov. kl. 19.30-21.30 i Aar-
hus  
Vi overvejer budskaber i pressen, f.eks. læserbrev med temaet "Lærerne el-
sker at undervise" 
OK-13 og vores lokale tiltag tages op på alle KS-møder 
Vedr. lokale forhandlinger, så er der ikke aftalt møde med kommunen, da 
kredsens mødeforslag ikke kunne imødekommes 
På baggrund af de afholdte møder på skolerne i faglig klub, så opretholder 
kredsen forslaget til forhandling med kommunen. 

 
4. Mødekalender 2. skolehalvår 12/12 

Drøftelse og beslutning 
Der placeres et TR-møde d. 24. juni som sommerferieafslutning 
De placeres et AMR-møde d. 6. maj 
KS flyttes fra mandag d. 11. marts til mandag d. 13. maj 
Det kan forventes behov for ekstra møder for både KS og TR i løbet af foråret 
Der er ikke sat medlemsmøder på, men der kan forventes medlemsmøder i 
forbindelse med foråret OK-forhandlinger 
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5. Tr-mødet den 19. nov.  

Skolerunde fra faglig klub møder 
 

6. TR juleafslutning den 3. dec. 
Ideer til indhold, organisering m.v. 
Birthe og Jan bestiller smørrebrød og juleøl 
 

7. Meddelelser 
Birthe orienterede om aftale mellem kreds og kommune om lærere i jobrotati-
on og løntilskud på Haldum-Hinnerup skolen  
Jan orienterede om kontakt fra bank vedr. investering af kredsens midler 
Der er drøftelser, bl.a. i KSØ, om kredsenes fremtidige opgaver vedr. oplys-
ning og vejledning omkring pensionsforhold 
 

8. Punkter til næste møde 
(Den 3. dec. kl. 10.15-14)  
Høringssvar vedr. specialundervisning (Ole udsender materiale) 
Økonomi (Jan) 
Aktuel OK-13 situation 
TR-møde d. 3. dec. (juleafslutning) 

 
9. Eventuelt 

 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
.    
  


