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

         

        Hadsten, den  13. januar 2014 

        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 13. JAN. 2014 

KL. 10.15 -14.00 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Meddelelser 
Rikke deltog i pensionisternes nytårskoncert. Stor tilfredshed og ønske om 
gentagelse næste møde. 
Jan arbejder på at få regnskab for 2013 færdigt - mangler afklaring på frikøb 
og fælles TR. 

 
3. Nyt fra MED 

Rikke skal deltage i ekstra møde i SMU mandag d. 20. januar om hørings-
svar til folkeskolereform. 
D. 29. januar er der møde i HMU. 

 
4. Generalforsamling 2014 

Kandidater, praktiske forhold m.v. - drøftelse     
Der skal vælges tre delegerede fra Favrskov Lærerforening.  
Rikke H, Jan, Birthe og Lasse genopstiller til kredsstyrelsen. 
Rikke T er parat til at stille op som 1. suppleant. 
InSide er bestilt - der aftales vedr. bespisning m.v. (Ingeborg) 
Drøftelse af indhold i skriftlig beretning - vi ser på første udkast på næste 
kredsstyrelsesmøde      
 

5. TR/AMR møde den 13. jan. ’14 
     - indhold, organisering mv. 
Der skal drøftes idéer og udkast til høringssvar og input til evt. ”aftale” med 
kommunen. 
Vi foreslår, at vi arbejder i grupper om emnet  

   
6. Folkeskolereform og Lov 409  

Orientering fra div. Møder, oplæg til TR/AMR mødet 
Strategi i f.t. kommunen 
- Orientering og drøftelse  
Lasse refererede fra møde med udvalgsformand før jul og møde med 
borgmester og skoledirektør d. 3. januar 
Lasse, Jan og Birthe deltager i møde med skoledirektør og skolechef ons-
dag d. 15. januar fra kl. 12.  
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Indhold på mødet drøftet på baggrund af oplæg fra Lasse 
 - herunder omfang af tilstedeværelse på skolen, forhold for deltidsbeskæf-
tigede (herunder aldersreduktion), lønforhold m.v. 
Birthe og Lasse laver et udkast til høringssvar, som lægges i KS-
konferencen senest fredag d. 17. januar. Kredsstyrelsen sender kommenta-
rer senest mandag d. 20. januar. Hovedvægten i høringssvaret lægges på 
samarbejdet med de faglige foreninger, økonomien i reformen og lærernes 
arbejdsforhold. 

     
7. Punkter til næste møde 

(Den 27. jan. kl. 10.15-14 ) 
Folkeskolereform 
Lyttemøde mandag d. 3. februar kl. 16.30 
Generalforsamling, herunder skriftlig beretning og regnskab 

 
8. Eventuelt 

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


