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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  9. marts 2015 
        

 

Referat kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 2. MARTS. 

 
 

1. Gennemgang af årsrapport 
Ved revisor Jan Jensen 
Gennemgang af årsrapporten ved revisor. Ingen ændringer. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Ingen nye punkter 
 

3. GF 2015 
Skr. Beretning, foredrag, organisering, praktiske forhold m.v.    
Drøftelse 
Maden til GF er på plads. 
Gennemgang af beretningen - regnskabet bliver sat ind og ”generalforsam-
lingsbladet” går i trykken. 
 

4. Tilbagemelding fra møde med skolechef og KF-møde  
Orientering og Drøftelse  
Status fra regionale TR- møderne – meget velbesøgte. Afstemningsproce-
duren bliver sendt ud med Folkeskolen d. 5. marts. 
Forhandlingsfællesskabet har vendt proceduren på hovedet, da forliget på 
statens område ”normalt” forhandles først. Denne gang kom det først på det 
kommunale område. 
På mødet med skolechefen blev 15 punktsprogrammet og løndelen i OK 15 
gennemgået. Der skal kigges på den fællesforståelse. 
Projekt: Bedre balance. Der startes et projekt ”de næste ledere” - undervis-
ningstillæg for deltidsansatte kigges der på. Prøveperioden er der ikke helt 
styr på arbejdsmæssigt.  
Afspadsering er et dårligt ordvalg, – da afspadsering foregår i det efterføl-
gende år – der må findes et andet ord f.eks. afvikling. 
  

5. OK-15 
Forliget, medlemsbrev, kommunikation mv. 

      Drøftelse og beslutning  
      Information og baggrundsstof til OK-15 er fyldestgørende og er tilgået TR. 
      Kredsstyrelsen udarbejder et fælles dokument med holdninger til OK-15.                                      
Dokumentet bliver lagt på hjemmesiden onsdag d. 4. marts.   

 
6. TR-udviklingssamtaler  

Orientering og drøftelse 
Der afvikles TR udviklingssamtaler i løbet af foråret 2015. 
 

7. UU - problematik 
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Drøftelse  
Problematikken drøftet – der hentes status fra TRerne  
 

8. Nyt fra MED 
orientering og drøftelse 
Kommunegruppemøde d. 4. marts. 
   

9. Meddelelser 
Flyerne er klar. 

 
10. Punkter til næste møde 

16.marts ’15 
 

11. Eventuelt 
 
 

 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 

 


