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

         

        Hadsten, den  3. marts 2014 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
mandag d. 3. marts 2014 

KL. 10.15 -14.00 
 

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are 
the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek”  

 Barack Obama 

 
1. Årsrapport /v revisor Jan Jensen 

Årsrapport gennemgået og godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
3. Meddelelser 

Rikke Harboe har deltaget i KSØ-kursus i pædagogiske forhold vedr. folke-
skolereformen, bl.a. med fokus på holddannelse og understøttende under-
visning (motion- og bevægelse, lektielæsning m.v.) 
Der er kommet mange kredsudsendelser, bl.a. vedr. lærerarbejdspladser, 
og undersøgelse vedr. ”Folkeskolen” 
Birthe har deltaget i faglig klubmøde på Søndervangskolen - bl.a. drøftelse 
af mulighed for deltidsstillinger 

 
4. Nyt fra MED 

Se bilag til HMU – hvad giver den anledning til? 
Der er i dag kommunegruppemøde fra kl. 13-15  
HMU-møde d. 12. marts, bl.a. om personalepolitik 
MED-aftale er ikke godkendt hos de centrale parter i første omgang - der 
skal ske nogle præciseringer om arbejdsmiljødelen. 
Rikke skal deltage i SMU-møde d. 5. marts, bl.a. om rengøring, kompeten-
ceudviklingsmidler og forflyttelser. 

 
5. Generalforsamling 2014 

Gennemgang af skr. beretning - andet 
Den skriftlige beretning gennemgået, så den er klar til trykning og udsen-
delse til medlemmerne.  
Der er lige nu 7 kandidater til kredsstyrelsen. Der bliver mulighed for at få 
en meget kort præsentation på kredsens hjemmeside inden generalforsam-
lingen. 
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6. Folkeskolereform og Lov 409  
- Orientering og drøftelse  
Der er aftalt møde med forvaltningen torsdag d. 6. marts.  
Oplæg fra kredsen drøftet. 
 

7. TR/AMR-mødet  
- Indhold og organisering - drøftelse 
Der bliver fokus på udmøntning af folkeskolereformen efter beslutningen i    
byrådet.  

 
8. Punkter til næste møde 

(Den10. marts kl. 10.15-14 ) 
Generalforsamling 2014 
Folkeskolereform og Lov 409 

 
9. Eventuelt 

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


