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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  3. januar 2011 
        J.nr.  

 
 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 3. JANUAR 

KL. 10.15-14.00  
 

 
  
 

Godt nytår  
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt  
 
2. Meddelelser 

Der er sat skilt på vores nye hus 
Orientering om kredsformandsmøde d. 6. jan. 11 bl.a. om OK11, aktuelle sko-
lepolitiske dagsorden og strategi for forhandlinger 
Referat fra forhandlingsmøde d. 5. nov. 10 om ændring i MED-struktur 
Ole skal deltage i konference om integration i daginstitutioner og skoler man-
dag d. 10. jan.  
Bemærk ændrede mødedatoer: 
13. januar: Møde for børnehaveklasseledere og opsagte lærere 
19. januar: Møde for TR + AMR 
 

3. Generalforsamling 2011  
- Tidsplan, budget, beretning, praktiske forhold m.m. 
Udkast til indkaldelse klar - godkendt (seneste tilmelding 15. marts) 
Drøftelse af budget for 2011, bl.a. om medlemsarrangement, pensionister m.v. 
Tidsplan fremlagt - godkendt med enkelte ændringer 
Vedr. dirigent: Gindesgaard spørges 
Lasse/Ingeborg laver aftaler med InSide om faciliteter i mødelokalet 
 

4. Personalereduktioner 
- Fastlæggelse af beredskab 
Drøftet - tirsdag er Jan på kredskontoret og der mulighed for telefonisk kontakt 
med Birthe. 
Onsdag er Birthe og Lasse på kredskontoret. 
Indkaldelse til mødet d. 13. januar sker via TR (Lasse og Birthe) 
Lasse laver udkast til læserbrev vedr. afskedigelser og konsekvenser for sko-
lerne 
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5. Møde for TR og AMR 
 Indhold:  
 - meddelelser 
 - afskedigelser på skolerne  
 - arbejdstid, bl.a. "retfærdig" fordeling af arbejdet (skole/hjem m.v.) 
 - evt. ønsker fra TR/AMR til dagsordenen 
 Birthe laver dagsorden og udsender i konferencerne 

 
6. Evaluering af A-08 
 Referater fra forhandlingsmøder d. 12. nov. og d. 16. dec. drøftet 
 Næste møde i udvalget d. 17. januar 
  
7. Mågevej 14A 
 Huslejekontrakt kan forventes, når der er afholdt møde med revisoren i løbet 
 af januar måned 
 Elforbruget i den første måned har været meget højt - det tjekkes hver uge, 
 hvorefter vi overvejer konsekvenser 
 Der er aftalt nye mødetider for kredsens sekretær (kl. 9-13 hver dag) 
 Der mangler afklaring vedr. rengøring og pasning af udendørsarealer 
 FU beslutter vedr. småreparationer 

 
    8.  Punkter til næste møde 
          (Den 10. jan ’11)  
  - Generalforsamling 
  - Mågevej 14A - bl.a. rengøring m.v. 
  - Personalereduktioner 
 
     9.  Eventuelt 
.    
  


