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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  21. november 2014 
        J.nr.  

 
 

Referat  kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 3. NOV. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
To nye punkter 2 og 3 
 

2. Problematikken omkring specialundervisning 
Drøftet – Bjørn skriver en opfordring til TRerne om at tage det op i skolebe-
styrelsen og LMU i forbindelse med budgetlægning. Kredsen arbejder på et 
møde med Børne- og skoleudvalget. 
 

3. Ferietrækket i uge 7 
Lasse har drøftet det med skolechefen om der er andre muligheder. Lasse 
laver en officiel henvendelse til kommunen om det kan genovervejes. 
 

4. TR mødet den 27. okt. 
- evaluering 
Specialundervisningstillægget er sandsynligvis for højt, da en gammel aftale 
åbenbart er opsagt pr. 31/7 – 2014 (forhandlet i 2006 og ikke siden nævnt i 
efterfølgende lønaftaler). Kredsstyrelsen undersøger sagen nærmere.  
 

5. Møde for nye lærere den 10. nov.  
 Orientering og drøftelse  
Program drøftet – sandwich serveres ved slutningen af mødet  
 

6. Visioner for FLF  
drøftelser 
Vær obs på ting der kan indgå i visionerne og Patrick sørger for, at arbejds-
papiret er tilgængeligt for alle i kredsstyrelsen. 
 

7. Møde vedr. statusmøde om realiseringen af reform en 
Drøftelse se bilag 
Drøftelse af bilaget. I forbindelse med kompetenceudviklingsplan lægger 
FLF vægt på, at det er lærerne, der varetager undervisningen.  
Vilkårene for teamsamarbejdet er blevet vanskeligere efter den nye reform. 
 

8. Medlemsarrangement forslag fra TR møde  
drøftelse 
Der arbejdes videre på at kombinere generalforsamling med en foredrags-
holder. Bjørn og Patrick arbejder videre med det. 
 

9. Meddelelser 
Formandsmøde d. 12. nov. I Kbh. 
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Der arbejdes med et LEAP- møde i januar 15 (TR og ledere) 
Kursus for nye AMR i KSØ-regi d. 4. nov. 
Tovholdermøde i Randers d. 6. nov. for arbejdsmiljøansvarlige og kreds-
formænd.  
Kommunegruppemøde d. 24. nov. 

 
10. Punkter til næste møde 

Den 17. nov. (KS –TR/AMR) 
Inklusion/økonomi (TR/AMR) 
Visioner (KS) 
Generalforsamling (KS) 
 

11. Eventuelt 
Intet 

 
 

 
 
 
 


