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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  7. september 2009 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 7.september kl. 10 - 14 

 
 

”Når man er til møde hører man efter, hvis 
man kan. Og så tænker man en masse tanker 

                                                                  Elias 1.b 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

- Nyt punkt 8 om kommunens budget 2010 
 

2. Meddelelser 
- Nyt vedr. Trepartsmidler – referat fra møde den 3. september 
Birthe refererede fra møde, bl.a. om prioritering af ansøgninger 
- Møde i SMU vedr. budget fredag den 11. september 
Handler om budget 2010 
- Opfølgning på KS-referat fra 8. juni – har vi styr på det? 
Der er fulgt op på sagerne: - en lærer har kun ansvar på hytteture m.v., når 
han er til stede. Vi har ikke fået oversigt over lønmidlerne fra kommunen. 
- Møde i KSØ den 14. september – LK og ? 
Lasse deltager alene 
- Møde vedr. elever med særlige forudsætninger 
- Pensionisttur 09.09.09 
Birthe og Ingeborg deltager sammen med pensionisterne - 48 tilmeldte 
- Personalemesse d. 24. september kl. 14-19 i InSide 
- Jan meddeler, at der er sket en afklaring omkring frikøb, så kredsen kun 

betaler forholdsvis i forbindelse med frikøb 
 

3. A-08  
- løndelen 
Lærerne bedes om at tjekke lønsedlerne - kredsen vil gerne have kopier, hvis 
der er tale om større lønnedgang 
Enkelte har ikke fået fleksibilitetstillæg - forventes rettet i næste måned 
Drøftelse af lønforholdene for nyuddannede lærere, som tidligere har arbejdet 
som ikke-uddannet - vi skal have lave en politik for området. 
Tids- og handleplan for arbejdet med lokal løndannelse fra kommunen - tages 
op på et senere møde 
- arbejdstiden 
Drøftet 
- task-force 
Der har ikke været afholdt møde efter sommerferien. Vi foreslår et møde i ok-
tober, bl.a. om puljen på 200.000 kr. 
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4. Kongres 2009 
- siden sidst  
Kongrespapirer er udsendt - væsentligste punkter gennemgået. 
Lasse og Birthe deltager i kongresforberedende møde d. 8. sept. 
- ikke-fest - skal vi foretage os et eller andet? 
Ingen deltagelse i festen - vi finder selv alternativ. 
 

5. Budgetrapport pr. 31. aug ’09 
Ved JO 
Orientering ved Jan - taget til efterretning. 
 

     6.  TR-kursus 
      - Har vi styr på det? 
      - Kredsens eget modul  
      - Drøftelser med skolechefen 
 Orientering om status - forslag til drøftelser med skolechefen:  
 arbejdsmiljø i særklasse / det psykiske arbejdsmiljø og A-08. 

  Efter kurset vurderes det faglige indhold. 
 

7.  LP-modellen 
 - Oles bilag (i konferencen) 
 Sagen tages op på kommende møde i task-force. 
 
8.  Kommunal budget 2010 / kommunalvalg 

Der er borgermøder i den kommende uge om budgetforslaget 
Til kredsstyrelsesmødet d. 28. sept. forbereder et udvalg (Torsten, Birthe og 
Lasse) et oplæg til kredsens aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget. 

 
8.   Punkter til næste møde 

  Kongres 2009 
   

9.   Eventuelt 
 
 
Referat: Erling Kvist Andersen 


