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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  24. august 2015 
        J.nr.  

 

Referat kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 17. AUG. 

   
forberedelse af udkast til LMU, arbejdsdage. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt 
 

2. Fælles Forståelse og forhåndsaftale  
Status og drøftelse – bilag tidligere udsendt.  
Orientering fra Lasse om, hvorfor der blev indgået en forhåndsaftale lige in-
den sommerferien. Kritik af forløbet med forhåndsaftalen. 
Forhåndsaftale for ikke uddannede. 
Lasse, Jan og Patrick kigger nærmere på tallene. 
I forhold til fællesforståelse mangler vi årsopgørelser fra 14/15 - opgave-
oversigter fra 15/16 vil vi gerne også have. 
Lasse kontakter Hans Jørgen angående dette. 
Vi anbefaler, at den gamle lønaftale for ikke uddannede fortsætter. Lasse 
kontakter Hans Jørgen om anciennitet kunne indgå, ved en start på en læ-
reruddannelse. 
 

3. Kongres  
Orientering og drøftelse – se bilag 
Orientering ved Lasse. Derefter drøftelse af de pt. kendte punkter 
 

4. Budget 2016  
Orientering og drøftelse - se bilag 
Gennemgang af forslag til budget for de kommende år i Favrskov kommu-
ne. Lasse fremfører i HMU, at skolerne har taget sin andel af besparelser-
ne. 
 

5. Møde for nye lærere 
Drøftelse 

  Vi foreslår et møde d. 5. oktober eller 2. november. (magtanvendelse, tavs-
hedspligt/underretningspligt, sociale medier, generel orientering om kom-
munen og Favrskov Lærerforening) 
Lasse aftaler med HJ om indhold, organisering og dato. 
 

6. TR/AMR mødet den 31. aug. 
Indhold, organisering – drøftelse 
Kl. 14 – 16, rengøringsstandarden ved skoleårets start, vigtigste punkter fra 
fællesforståelsen, forårets APVer, præsentationsrunde af deltagerne, for-
håndsaftalen, arbejdspladser (status). 
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7. Meddelelser 

Hans Vedel er rejst. Processen til ansættelse af ny børne-/unge direktør. 
Lasse til møde med BUPL på onsdag ang. frisættende ledelse. 
27. aug. møde om Læring for alle (sidste runde), (konceptet lidt ændret). 
Aldersintegreret undervisning, ny præcisering. 
Løncheck i uge 45 og 46. 
Alarmen er gået en del gange i ugens løb. 
 

 
8. Punkter til næste møde 

Den 31. august ’15 
Procedurer vedrørende beslutninger i kredsstyrelsen. 
Procesplan for forhandlinger vedr. forhåndsaftalen.  
Kongres 
Kalender 16/17 
Mødet starter kl. 9.30 
 

9.  Eventuelt 
Intet 
 

 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 

 


