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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  2. maj 2011 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 2. MAJ 

KL. 11.00 - 14.00  
 

  
En blind mand er en mand som ikke kan se,  

men som kan så meget andet 
                Adem 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 Afbud fra Lasse 
  
2. Meddelelser  

  Jan lægger det udsendte referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden 
  Orientering om ansættelsesforhold for tidsbegrænsede ansatte i et helt skoleår 
  Birthe orienterede om pensionisttur til Slesvig d. 15. juni 

 
3. Mågevej 14A 

- Drøftelse og beslutning af den fremtidige opvarmning 
  Se bilag fra Jan i konf. 
Der arbejdes videre med tilbuddet fra ELRO, bl.a. om der kan opnås garanti 
for en længere periode incl. i tilbuddet. FU undersøger. 
Torsten undersøger mulighed for solenergi fra SolarVenti. 
Der tages endelig beslutning d. 23. maj, så arbejdet kan udføres i sommerferi-
en. 

 
4.   TR- afslutning den 16. juni  

- Der er Favrskov Stafetten og Aktivitetsdag for 5. klasserne 
           Hvad gør vi?  
  Da der er mange kommunalt ansatte, der ønsker at deltage i Favrskov Stafet
  ten, vil vi finde et andet tidspunkt for TR-afslutning. 
  Den konkrete dato findes på TR-mødet d. 12. maj. Det kan f.eks. være man-
  dag d. 6. juni, onsdag d. 8. juni eller tirsdag d. 14 juni 
 

5.    TR-mødet den 12. maj 
- indhold, organisering m.m.? 
- Ny dato for TR-afslutning i juni 
- Forflyttelse af lærere og status på jobbanken 
- Skolerunde,  bl.a. om skoleårets planlægning, herunder andre opgaver (sko-
lebibliotek, IT-tilsyn, netværk på tværs, uge 32 m.v.) 
Udlevering af kalendere 
Jan/Birthe laver dagsorden til TR-konferencen. 
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6.    KSØ-kurset 
- highlights, evaluering, andet 
Generelt et godt kursus med mange relevante indslag. 
 

    7.  Punkter til næste møde 
          (Den 23. maj)  
           - formands- og næstformandsvalg i DLF, HS-valg, generalforsamling 2012 
  - årshjul, bl.a. med medlemsarrangementer og TR-samtaler 
        - herunder, hvordan gør vi kredsen mere synlig for medlemmerne 
  - mødeplan (forslag fra FU) 
  - beslutning vedr. varmeanlæg 
  - drøftelse af skolernes planlægning, jobbank m..v 
  - orientering vedr. pasning af grønne arealer 
  - TR-afslutning 
 

         8.  Eventuelt 
 Jan har udsendt budgetrapport pr. 13. 4. 11 til orientering  
 
 
     Referat: 
     Erling Kvist Andersen 

.    
  


