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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  31. maj 2010 
       

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 31. MAJ KL. 10.00 – 14.00 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt med nyt punkt 11 

 
2. Meddelelser 
 Efterårets TR-kursusprogram er nu klar  
 Kredsen inviterer de politiske partier i Børn og skole-udvalget til møde 
 Kongressen finder sted i København d. 9. og 10 september 
 Lasse har deltaget i møde i Kbh. om OK-krav for "de særlige grupper" 
 Der er modtaget kredsudsendelse om "To sprog - én udfordring"  
 Der er nu 37 tilmeldinger til pensionistturen i august 

 
3.   OK-11 
       - Medlemsmødet, møder i faglig klub m.v. 
 Der er udsendt invitation til medlemsmøde d. 10. juni på Skovvangsskolen kl. 
 17-19 med Gordon fra hovedstyrelsen - vi afventer tilmeldinger senest 7. juni 
 
4.  Arbejdsmiljø 
       - orientering v/ Birthe      
 Svar fra kommunen vedr. ansvar for ikke-fastansatte på skolerne  
 Svaret og øvrige spørgsmål sendes til SMU 
 SiR skal inddrages i alle arbejdsulykker, men ikke nødvendigvis i erhvervs-
 sygdomme 
 Gennemgang af SiR og kredsens opgaver ved arbejdsulykker 
 
5.  Mødekalender  
    - orientering og drøftelse 
 Den reviderede plan for 2. halvår 2010 godkendt - lægges i TR-konferencen 
 
6.   Kommunal økonomi 
     - Orientering og drøftelse 
 HMU og SMU er indkaldt til møde 31. maj kl. 15.30 til 18.30 
 Der er udsendt "Økonomisk strategi 2011-14" som bilag til mødet 
 Der er møde om mulige initiativer hos 3F i Hadsten d. 22. juni 
 
7.   Nysyn på folkeskolen 
     - drøftelser 
 KL har udsendt oplæg "Nysyn på folkeskolen" 
 Drøftet. 
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8.  Nyt kontor? 
     - orientering og drøftelse  
 Lasse kontakter mægleren for at arbejde videre med sagen. 
 
9.  Fællesmøde den 2. juni kl. 14.45 i InSide 
     - Orientering og drøftelse 
 "Fællesnotat om udmeldt timetal og grundskema" og "Principper for møder i 
 taskforcegruppen" uddelt. 
 Drøftet 
 

  10.  TR afslutning 
  Birthe har arbejdet videre med planlægningen: 
  Start fra Præstemarkskolen - picnic ved Niels Ebbesens Eg. 
  Der bliver udsendt indbydelse i TR-konferencen. 
  Der bliver drøftelse/orientering om enkelte punkter, bl.a. vedr. barns sygdom 
 
  11.  Seniormidler (Birthe) 
  Birthe skal deltage i møde d. 9. juni, hvor brugen af de sidste seniormidler skal 
  besluttes. 
  Forskellige muligheder drøftet, bl.a. seniorfridage til 57+ årige 

 
  12.  Punkter til næste møde  d. 14 juni kl. 10 
  - OK11 
  - nyt kontor 
  -  
 
  13.  Eventuelt 
.    


