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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  22. marts 2010 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 22. MARTS KL. 12 – 14 

 
Der er intet som smitter mere end et godt humør – 

bortset fra manglen på samme 
           ukent 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt - afbud fra Torsten 
 
 

2. Meddelelser 
Kredsen er inviteret til informationsmøde om rullende indskoling senere i for-
året 
Ny lønaftale fra 1. april 2010 underskrevet 
22. april afholdes kredsformandsmøde vedr. kommunaløkonomi 
Rikke skal deltage i møde under HMU om arbejdsmiljø og trivsel 
Birthe beklagede, at der ikke er så stor deltagelse på forårets KSØ-kursus 
Ole opfordrer til at så mange som muligt deltager i kurset "Styr på reglerne" 

 
 

3.   Generalforsamling 2010 - evaluering 
     På generalforsamlingen blev der bl.a. givet tilsagn om: 
 - offentliggørelse på hjemmesiden af resultat vedr. undersøgelsen af A08 
 - medlemmerne skal have adgang til alle referater fra Task-force møderne  
 - medlemsmøder inden næste generalforsamling  
  
 Forslag til kommende generalforsamlinger: 
 Husk at tage billeder fra generalforsamling 
 Det skal være tydeligt, hvem der genopstiller inden valggeneralforsamling 
  
 45 minutter var passende til spisning 
 
 
4.   Task-Force møde  
       Lasse refererede fra møde med Lars Kjems 
 Drøftet mht. næste task-force møde, bl.a. om LP-modellen 
 Drøftelse af fremtidigt samarbejde mellem kredsen og skoleledelsen 
  
5.   TR møde den 25. marts på Søndervang 
       Pga. udsættelse af Task-Force møde aflyses TR-mødet. 

Vi rykker TR for aftaler vedr. skolebibliotekarer i forbindelse med evaluering af 
A-08 
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     6.  Punkter til næste møde 
          ( Den 12. april kl. 12) 
  - kredsens nyhedsbreve 
  - medlemsmøder, bl.a. for særlige grupper 
  - midtvejsevaluering af A-08 
 

 7.  Eventuelt 
  Ole fremlagde problematik vedr. prøveafvikling 
  Rikke blev takket for arbejdet i kredsstyrelsen 
 
 
 
Referat Erling  


