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

         

        Hadsten, den  29. april 2013 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 29. APRIL 2013 

KL. 12.15 -14.00  
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Afbud fra Lasse pga. formandsmøde i København 
 

2. Nyt fra MED 
Der skal vælges to AMR-repræsentanter til SMU. Det næste møde er d. 22. 
maj. 
Der er planlagt møde for AMR på kredskontoret d. 6. maj. Her drøftes, hvor-
dan vi sikrer, at en repræsentant bliver valgt. 
Ole finder tidspunkt for valgmøde. 
 

3. Planlægning af TR-møde 
Tidspunkt, indhold, organisering m.v. 
Vi afholder ekstra TR-møde sammen med AMR-mødet d. 6. maj kl. 15-17 
 
Dagsorden: 
- AMR-kandidater til SMU og information om afholdelse af valg 
- A-08 
- aktuelt vedr. konfliktens ophør 
- orientering om seminar d. 30. maj for TR/AMR/KS i InSide 
Birthe udsender dagsorden til TR og AMR 
 

4. Den aktuelle situation 
Herunder bl.a. møde med erhvervspsykolog 
Drøftelse af, hvordan forskellige konfliktramte arbejdsopgaver afregnes (f.eks. 
akkorder). Kredsen undersøger sagen nærmere, men som udgangspunkt for-
ventes, at sagerne så vidt muligt løses lokalt med drøftelser mellem lærer/TR 
og skolens ledelse. 
I kredsudsendelse nr. 067 præciseres, at arbejdstiden skal opgøres i to perio-
der – henholdsvis indtil konfliktens start og fra konfliktens ophør. Kredsen un-
dersøger om sagen er sendt til arbejdsretten. 
Kredsen undersøger, om deltidsansatte tjenestemænd kan søge om nedsat 
konfliktkontingent. 
Jan kontakter kommunen vedr. frikøb. Hvis kommunen ikke opkræ-
ver/udbetaler for konfliktperioden, så sørger Jan for at udbetale frikøbsbeløbet 
direkte til de berørte. 
Til næste KS-møde forsøger Jan at have et overblik over kredsens udgifter i 
forbindelse med konflikten.  
Jan og Birthe sørger for en lille erkendtlighed til kontaktpersonerne, som har 
udført et stort arbejde under konflikten. 
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Kredsen står for den praktiske tilmelding til arrangementet d. 2. maj med er-
hvervspsykologen, som nu er åbent for alle lærere og skoleledere. Favrskov 
kommune står for betaling af udgifterne i forbindelse med arrangementet. 
 

5. A-08 
Orientering om status 
Lasse har meddelt, at forvaltningen har lavet ændringer, men endnu ikke 
sendt dem til kredsen. Aftalen er derfor endnu ikke underskrevet. 
 

6. Punkter til næste møde 
(Den 6. maj kl. 10.15-14)  
Fælles regionalt møde d. 30. maj 
Situationen efter konflikten 
A-08 

 
7. Eventuelt 
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