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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  15. december 2015 
         

 

Referat  kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 14. DEC. 

  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 

2. GF 2016 
Skriftlig beretning, kredsens visioner 
Vi har kigget på forskellige muligheder for en anden skriftlig beretning, te-
madrøftelser, kort beretning o.lign. – der arbejdes videre med det. Gør vi 
noget specielt ved 10 års jubilæet? 
 

3. TR-juleafslutning  
Indhold, organisering, mv. 
Programmet er omfattende, men ikke så vigtigt at det hele bliver drøftes på 
dette møde. En del afbud.       
 

4. Lønstatistikker  
Drøftelse- hvem gør hvad? 
Patrick orienterede om dialogen med Leif Jensen og Allan Sørensen. Pa-
trick tager kontakt og får lavet en aftale om et møde med relevante perso-
ner. Lasse deltager også fra FLF. 
 

5. Vold og trusler  
Drøftelse – se bilag 
Der er endnu ikke set eksempler på, at der er fraveget fra 72 timers reglen. 
Det er vigtigt, at vi opfordrer medlemmerne (hvis man ønsker det) til at an-
melde det inden 72 timer, da behovet for erstatning for opstået skade, først 
opstår længe efter de 72 timer. 
Der sendes besked ud til alle medlemmer om kredsen anbefaling. 
 

6. Kredsens opsamling på møder om udmøntn. af initi ativerne fra OK-15  
Nyhedsbrev? Tilbagemeldinger fra skolerne, mv. 
Lasse laver et nyhedsbrev ud fra tilbagemeldingerne fra skolerne. 
 

7. Tillæg for undervisning af elever med dansk som andetsprog 
Drøftelse 
Vi afventer svar fra Hans Jørgen. 
 

8. Meddelelser 
LO/FTF landskonference i Silkeborg d. 5. marts. Et nyt BAR-hæfte er ud-
kommet. Nye naboer, Enkom – entrepenørvirksomked kommer 1. maj. 
Kredsformandsmøde, d. 4. og 5. april, der er meldt to til. 

 
9. Punkter til næste møde  
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Den 4. jan. ’16  
GF 2016, TR/ledermødet 
 
 

10. Eventuelt 
Held og lykke til Bjørn. 
 

 
 


