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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
      Hadsten, den  28. november 2016 
        J.nr.  
 

Dagsorden til kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 21. NOV. 

KL. 10.00 – 13.00 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden - pkt. 3- 6 tilføjet 
 

2. Mødekalender for 1. halvår 2017 - udvalgsmøder tilføjet ellers godkendt 
Forsalg vedlagt til drøftelse og godkendelse 

 
3. Håndtering af sygefravær- til udsendelse - Forslag er gennemlæst, juste-

ret og sendes ud til TR 
 

4. Skolerunden - drøftet. Kredsstyrelsen prioriterer, efter dialog med TR-
gruppen, fagligklubmøder, men stiller derudover altid op på enkelte skoler - 
på opfordring. 

 
5. Medlemsbrev -  indhold: løntjek, generalforsamling dato + Anders Bondo, 

det gode arbejdsliv, undervisningsopgave vs. ressourcer, samarbejde med 
skolelederforeningen, god jul 

 
6. Trivselsundersøgelse - kredsstyrelsen(FU) er i dialog med forvaltningen, 

om der er noget der giver anledning til fælles drøftelse. Drøftes også på 
HMU-årsmødet d. 24.-25. november.  

 
7. Evaluering af div. møder/kurser  

Orientering og drøftelse opfølgning på børnehaveklasse-mødet. Referat og 
bilag er klar og udsendes til børnehaveklasseledere og TR’ere 
Regional møde mellem KL og DLF om bilag 4: ærgerligt at vi ikke var afsted 
med lederne, men et godt møde og godt initiativ. 
Lokal kursus for TR.: godt kursus - virkelig godt med Brian Degn Mårtens-
son - måske et medlemsarrangement i samarbejde med forvaltning. Ærger-
ligt at Gordon ikke nåede at blive færdig - for mange punkter til for lidt tid. 
Møde med skoleledere: Et godt opstartsmøde, der er udgangspunkt for en 
møderække. 
 
 

8. TR-mødet 21. nov., tastedagen d. 28. nov. og jul eafslutn. 19. dec.  
Drøftelse, indhold, organisering mv. 
Dagsorden er udsendt til d. 21. nov. 
d. 28.nov - fælles opstart kl. 14 slutter kl. 16 og evt. færdiggørelse på et se-
nere tidspunkt - husk de nyeste opgaveoversigter 
d. 19. dec.- vi hører TR om forskellige muligheder 
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9. Meddelelser 

Kredsform.møde, møde m. skolelederforening, smu mv. 
KSØ arbejdsmiljø i eftermiddag her på kredskontoret 
Tue Issakson - udkommer med en ny bog - værd at læse siger Birthe. 

 
10. Punkter til næste møde 

Den 19. dec.? 
Organisering af kontorarbejde,  
 

11. Eventuelt 
 
 

 
  


