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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  16. november 2009 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 16. NOVEMBER kl. 10 - 14 

 
Den korteste vej mellem 2 mennesker - 

er et smil. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 Afbud fra Jan (deltager i kursus) 
 
2. Meddelelser 

Lasse, Birthe og Jan har deltaget i kursus vedr. coachende adfærd. 
Birthe orienterede om evaluering vedr. 3-partsmidlerne - overvejelser om mak-
simum for de enkelte ansøgninger. Vi ønsker en oversigt over, hvem der har 
fået bevilget midler i denne runde. 
Birthe orienterede om møde i København som kursusforum-tovholder. 
Orientering om aktuelle medlemssager. 
Torsten har deltaget i orientering vedr. ny pensionsordning. 
Der er møde i sektor-MED d. 17. nov. 
Lasse har deltaget i møde om sociale sager og sygdomsforløb - bl.a. om nye 
regler, der træder i kraft i 2010. 

 
     3.   A-08 

- Afgangsprøver, andet 
Orientering om aktuelt problem vedr. fradrag af tid til afgangsprøve. Der arbej-
des videre med sagen mhp. at den tages op i TaskForce. 
 
- Evaluering – Hvad skal indgå? 
Forslag om involvering af skolebibliotekargruppen. 
Vi overvejer nærmere, hvordan evalueringen kan foregå, så alle medlemmer  
får mulighed for at blive inddraget i processen. FU undersøger inden næste 
møde, hvilke muligheder foreningen har for at stille elektronisk spørgeskema til 
rådighed. Desuden kommer FU med konkret forslag til, hvordan evalueringen 
kan gennemføres. 
 
- LP-model i f.t. Taskforce møde den 7. dec. 
Vi skal bruge konkrete tal fra de enkelte skoler inden mødet. 
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 4.  TR-mødet 
      - Tilbagemeldinger og eventuelle konsekvenser 

Lasse sørger for, at der bliver skrevet til de lærere, der har indsendt lønsedler i 
forbindelse med lønnedgang. 
Godt møde, som gav deltagerne mulighed for at komme til orde. 

 
 

    5.   Telefon og IT udgifter 
           - Ved TC 
  Drøftet.  
  Kredsstyrelsen vender tilbage til sagen. 
 
 

6.   Punkter til næste møde 
          ( Den 7. dec.) 
  Mødekalender for foråret 2010 
  Møde i Task-Force 
  Tidsplan for generalforsamling 
  Regnskab og budget 
  - herunder forslag fra BM 
  Evaluering af A-08 
  - herunder prøveafvikling 
  Løn-eksempler (nedgang i løn) 
 
 

7.   Eventuelt 
.    

 
 
 
Referat: Erling  


