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

         

        Hadsten, den  18. marts 2013 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 18. MARTS 2013 

KL. 10.15 -14.00  

 

  

Kommer tid kommer råd. Rådet er, at man skulle have handlet i tide.  
Rune T Kidde 

 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Afbud fra Birthe og Ole 
 

2. Meddelelser 
Der er lavet et kommunalt notat om aldersintegreret undervisning, bl.a. om de 
bygningsmæssige forhold 
Der er kommet 14 nye medlemmer 

 
3. Nyt fra MED 

Lasse refererede fra møde i HMU d. 13. marts, bl.a. om fokus på rengøring. 
Der er udgivet en personalepolitisk redegørelse for 2012 
Personalepolitikken skal revideres – Lasse er med i udvalg. 

   
4. Drøftelse af den aktuelle situation 

Herunder bl.a. eventuelle medlemsaktiviteter i f.m. lockout 
Praktiske gøremål (kontorpasning, demonstration, m.v.) 
Til demonstrationen d. 20. marts er tilmeldt lidt over 50 med bus + mange, 
som selv kører. TR/lærerne opfordres til at lave slogans og plakater/bannere, 
som kan medbringes til demonstrationen. 
Lasse har booket Sløjfen d. 2. april fra kl. 10 -14 – vi bestiller rundstykker + 
kaffe/te. 
Der er mulighed for telefonisk kontakt med kredskontoret hele påsken. 
TR opfordres til at følge grundigt med i konferencen flere gange dagligt  –  
også i påsken. 
 

5. Evaluering af GF 13 
Drøftelse 
Udsat 
 

6. A-08 
Orientering og drøftelse 
Drøftet mhp. de næste forhandlingsmøder d. 20. marts og 22. marts 
Der arbejdes bl.a. på at lave aftale om prøveafvikling og ferie 
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7. Punkter til næste møde 
(Den 8. april kl. 10.15-14)  
Evaluering af GF 13 
Den aktuelle situation 
A-08 

 
8. Eventuelt 

 
Det kan blive aktuelt at indkalde til ekstra KS/TR 

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


