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

         

        Hadsten, den  1. juli 2013 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 24. JUNI 2013 

KL. 10.15 -14.00 

 

 Frygt ikke forandringer – 
Det er dem, der holder hjulene i gang 

Jan Hessner Backe 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Meddelelser 
Ansættelse af ny skolechef sker d. 25. juni 
Orientering om problematik vedr. 201 skoledage næste skoleår – Lasse un-
dersøger nærmere 
TR-møde d. 2. september flyttes til onsdag d. 4. september 
Vi forventer at invitere den nye skolechef sammen med Hans Vedel til et møde 
med kredsstyrelsen 
Jan er genvalgt som medlem af Medlemsforum 
Birthe orienterede om "Aktuelt om arbejdsmiljø", bl.a. at DLF er i gang med at 
lave inspirationsmateriale vedr. lærerarbejdspladser. 
Birthe orienterede om materiale til tillidsrepræsentanten vedr. modtagelse af 
nye medlemmer – kredsen vil gerne have kopi af samtaleark. 
DLF har udsendt ramme for kursus- og uddannelsesindsats i efteråret 2013 
Henvendelse fra byrådskandidat fra enhedslisten, som ønsker samtale med 
kredsen 
 

3. Nyt fra MED 
Lasse orienterede fra møde i hoved-MED d. 12. juni 
Vi foreslår, at TR fremover honoreres med 95 timer + 3,5 time pr. ansat. Det 
timetal der hermed frigøres, foreslås tilført fælles-TR. Lasse laver aftale med 
Lars Kjems inden sommerferien. 
Der skal findes en afklaring vedr. Heldagsskolens TR-forhold. 
Lasse orienterer om nyvalg til SMU. 

 
4. Ekstraordinær Generalforsamling 

Evaluering 
Referat er sendt til hovedforeningen. 

 
5. Kvartalsrapport 

Drøftelse (se bilag) 
Kvartalsrapport gennemgået og drøftet. 
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6. Medlemsmøde i efteråret 
Drøftelse, indhold, deltagere m.v. 
Vi planlægger et møde for indskolingslærere/børnehaveklasseledere fra skoler 
med aldersintegreret undervisning. Rikke og Birthe arbejder videre med plan-
lægningen, f.eks. med møde torsdag d. 24. oktober kl. 15. 
 
Kredsen overvejer at tage initiativ til et lokalt vælgermøde med temaet "Folke-
skolen" – kan evt. laves sammen med skolebestyrelser. Birthe og Rikke kom-
mer med oplæg til første KS-møde efter sommerferien. 

 
7. Kongres 2013 

Herunder referat fra formandsmøde m.v. 
Birthe orienterede fra formandsmøde 
Kørsel og hotelophold i forbindelse med kongressen er på plads 
 

8. Evaluering af Temamøde den 30. maj 
Drøftelse (se bilag) 
Evalueringen drøftet. Kredsstyrelsen overvejer forskellige tiltag for bedre 
kommunikation og information i forhold til TR og AMR. Det understreges, at 
TR er foreningens bindeled til medlemmerne. 
Sagen drøftes i forbindelse med TR-mødet. 
 

9. Punkter til næste møde 
(Den 19. august kl. 10.15-14) 
Kongres 
Medlemsarrangement / lokalt vælgermøde (Rikke og Birthe) 

 
10. Eventuelt 

Ole takkede for tiden i kredsstyrelsen. 
Rikke gør opmærksom på hjemmeside: www.inklusionsklar.dk  

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


