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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  14. december 2009 
       

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 14. DECEMBER kl. 10 - 14 

 
 

Julemanden er inde på noget rigtigt:  
besøg folk én gang om året   

                                           Viktor Borge 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 Nyt punkt 3a om arrangement for kredsstyrelsen 
 
2. Meddelelser 

Herunder  HMU, SMU 
Lasse orienterede fra møde i HMU, bl.a. om  
- ændringer vedr. refusioner ved langtidssygdom 
- evaluering af MED-system, herunder størrelsen af HMU 
- mødekalender og årshjul 
Ole orienterede fra SMU-møde, bl.a. om 
- forretningsorden 
- byggeprocedurer (sikkerhedsrepræsentant skal inddrages fra start) 
- udlicitering  
Birthe orienterede om heldagskonference, som afholdes af Sophia "Skal lokal-
skolen udvikles eller nedlægges?" 
Evt. møde med Børn og skoleudvalget tages op som punkt senere (et muligt 
tema kunne være drøftelse af specialundervisning/specialklasser - Birthe og 
Ole følger op) 
Der er en del tilmeldte til mødet med 93-gruppen i januar 
Møde på Møllevangsskolen d. 4. februar for TR - er lagt i TR-konferencen 

 
 

     3.   Huskøb  
        - Drøftelse og evt. beslutning 
  Drøftet mhp. afgivelse af købstilbud (se internt referat). 
 
 
     3.a Socialt arrangement for kredsstyrelsen + s ekretær  
        Forslag om arrangement for kredsstyrelsen og sekretær med ledsagere. 

Arrangeres hos Birthe fredag d. 8. januar med egenbetaling på 100 kr. pr. del-
tager 
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     4.   Generalforsamling 2010  
Herunder bl.a. 
- tidsplan 
- skriftlig beretning - fordeling af områder 
- praktiske forhold 
Den foreslåede tidsplan godkendt 
Fordeling af skriftlig beretning foretages d. 4. januar 
Jørgen Lykkeskjold kontaktes mht. på at blive dirigent (Lasse) 
 
 

 5.  Arbejdsmiljø 
       - Orientering ved Birthe 

Birthe orienterede om deltagelse i konference med Astrid Schjødt, som nu har 
afsluttet sit arbejde i DLF som arbejdsmiljøansvarlig.  
Kredsstyrelsen ønsker at opprioritere arbejdsmiljøområdet, herunder især det 
psykiske arbejdsmiljø - Birthe og Rikke kommer med oplæg til KS-mødet d. 
25. januar 

 
 
 6.  12-12 møde for kredsstyrelser 
      - udspil fra KSØ 
      - orientering, drøftelse og beslutning 
 Udsat til næste møde 
 
 

     7.   Punkter til næste møde 
  - 12-12 møde for kredsstyrelser 
  - Generalforsamling 2010 
  - Referat fra TaskForce-møde 
 
 

8. Eventuelt 
Ole refererede fra møde i pædagogisk forum - KSØ 
 
 
 

Referat: Erling Kvist Andersen 


