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

         

        Hadsten, den  9. december 2013 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 9. DEC. 

KL. 10.15 -13.00 
 

Modvind er en god ting – 
når man skal den anden vej! 

Storm P 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt - Rikke T. forsinket og Rikke H. afbud 
 

2. Meddelelser 
Der er mange personsager for tiden og mange pensionssager 
Lasse skal deltage i møde om implementering af folkeskolereform - bl.a. 
sammen med LMU og SMU - d. 12. dec. 
”Lyttemøde” d. 3. februar bliver afholdt på Haldum-Hinnerup skolen 

 
3. Nyt fra MED 

Lasse orienterede om årsmøde, bl.a. at ændringer af personalepolitikken er 
udsat til efter nytår 
Lasse orienterede om resultat af trivselsundersøgelse 

 
4. Mødekalender for 1. halvår 2014 

Drøftelse af forslag 
Redigeret forslag er godkendt. Lasse lægger det i KS- og TR-
konferencerne. 

 
5. Generalforsamling 2014 

Tidsplan + fordeling områder til skriftlig beretning 
Tidsplan godkendt. 
Udarbejdet fordeling af emnerne til skriftlig beretning vedtaget. 
Lasse lægger ud i KS-konference. 

          
6. Evaluering af temamøde for TR og AMR 

Det var positivt møde - godt at der var mulighed for at fravige dagsordenen 
Vigtigt at dagsordener fremover er tydelige mht. om punkterne er til oriente-
ring eller drøftelse 

 
7. Juleafslutning for TR 
       Indhold, organisering - drøftelse 
 Vi starter med smørrebrød og holder efterfølgende møde, bl.a. med en run-

de fra faglig klub på alle skoler 
 Lasse udsender dagsorden i TR-konferencen 
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8. Folkeskolereform og Lov 409 
 - Fortsatte drøftelse af kredsens strategi 
 Lasse orienterede fra møde med skolechefen  
 Drøftelse af møde torsdag d. 12. dec. for LMU og SMU, hvor bl.a. de væ-

sentligste personalepolitiske spørgsmål skal drøftes 
 Lasse lægger oplæg til mødet i TR- og AMR-konferencen 
 FU drøfter oplægget inden mødet torsdag 
     
9. Punkter til næste møde 

    (Den16. dec. kl. 10.15-14 ) 
  Nyt fra MED 
  Folkeskolereform og Lov 409, herunder mødet d. 12. dec. 
   

10. Eventuelt 
 

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


