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

         

        Hadsten, den  16. september 2013 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 16. SEP. 2013 

KL. 10.15 -14.00 
 
 

Uden lærere- ingen skole !! 
ABC på DLF’s kongres 

  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt med nyt punkt om ”Kommunalvalget 2013” 
 

2. Meddelelser 

 Jan har udsendt revideret kursusprogram, som bliver sendt til TR i dag 
 

3. Nyt fra MED 

HMU-møde på onsdag, bl.a. om budgetforslag, modernisering af personalepo-
litikken, rygepolitik, sundhedsordning, seniorjob, evaluering af møde med øko-
nomiudvalg, sygefravær og arbejdsskader, introduktionsmøde for nye ansatte i 
kommunen, den kommunale kompetencefond. 
Rikke meddeler fra SMU, at det er vigtigt, at man fra skolerne melder med er-
faringer vedr. rengøring og ejendomscenter. 

 
4. Kommunalvalget 2013 

 Der er modtaget spørgeskema fra DLF, som skal sendes til lokale kandidater. 
Vi forsøger at finde tre skarpe spørgsmål til alle lokalt opstillede partier - f.eks. 
om skoleudvikling, klassens betydning for inklusion og skoledagens udseende 
i fremtiden. 
Den 13. november kl. 19 er der valgmøde i InSide for alle partier. Vi møder op 
for at stille spørgsmål om folkeskolen - og opfordrer TR og lærere til at delta-
ge. 

 
5. Kongres 2013 

 Tages op på dagens TR-møde, hvor highlights gennemgås.  
 

6. TR-mødet 16. september 

 Dagsorden er udsendt 
 

7. Folkeskolereform og L409 

 Lasse gennemgik oplæg vedr. indhold i L409. 
 Strategi og konsekvenser af L409 drøftet. 
 Drøftelse af praktiske forhold og krav til arbejdspladser på skolerne. 
 Lasse afholder møde med skolechefen d. 19. september. 
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 Lasse laver medlemsbrev, som bl.a. indeholder overvejelser om ovenstående 
 

8. Punkter til næste møde og evt. flytning af mødedatoer 

 KS-mødet d. 30. september aflyses 
 Der afholdes i stedet KS-møde d. 23. september kl. 8 - 11.30 
 
 Punkter til mødet d. 23. september: 

- Nyt fra MED 

- Kommunalvalg 2013 

- Folkeskolereform og L409 

(herunder ”Overvejelser af vores strategi i forhold til L409”) 
 

9. Evt. 

 
Referat: Erling 

 


