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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  20. juni 2011 
        J.nr.  

 
 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 20. Juni 

KL. 10.15-14.00  
 

 
Det vi ikke når i dag, skal vi ikke lave om i morgen 

 Ukendt 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt med to nye punkter:  

• Prøveaftalen 
• Medlemsaktiviteter 

  
2. Meddelelser  

- herunder bl.a. møde om pæd. forhold, kredsformandsmøde, møde om A.08 
Overenskomst for sekretær m.v. 
 Referat fra møde om pædagogiske forhold, bl.a. om inklusion(Lasse) 
Referat fra kredsformandsmøde, bl.a. om samarbejde med BUPL (Lasse) 
Referat fra møde om status for lokale A08-aftaler (Lasse og Jan) 
Orientering om ny aftale om overenskomst for kredsens sekretær (Lasse) 
Referat fra møde i kommunegruppen vedr. ny MED-aftale (Lasse) 
DLF afholder konference om inklusion i København d. 1. sept. kl. 10-16 
Orientering om kredsudsendelser, bl.a. om "Læs for livet" 
DLFS åbningstider i ferien lægges i TR-konference 
Orientering om medicinering af elever mv. -  (ikke læreropgave) 
Orientering om pensionisternes tur til Slesvig (Birthe) 
Birthe har været hos Djurs Lærerforening for at fortælle om indskoling 
 

3. Kongres 2011 
 Orientering om seneste nyt vedr. kongressen 

 
4. TR- afslutning den 16. juni  

             - evaluering 
  Drøftet - generel tilfredshed med arrangement og mad. 
  Vi vurderer om der skal være et alternativ til vingave til TR fremover. 
 

5. Prøveaftalen (Birthe)  
           Da der er lokal uenighed om dele af prøveaftalen, opfordres til, at der  
  udarbejdes konkrete eksempler på beregning - f.eks. for lærere med  
  udtræksfag,  
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  Der afholdes møde om prøveaftalen torsdag d. 23. juni, hvor Lasse og Ole 
  deltager. Lasse orienterer i TR-konferencen om resultatet. 
 

6. Medlemsarrangementer næste skoleår (Rikke og Tor sten)  
  Der er planlagt medlemsmøde d. 5. oktober og d. 18. januar 2012. 
  Det ene møde skal være for udskolingslærere og det andet for  
  specialklasselærere. 
  Vi skal huske at inddrage generalforsamlingsforberedende idéer. 
  Vi skal være opmærksom på gruppen af lærere, som skal inkludere 
  specialelever i normalklassen. 
  Det kan overvejes at holde møde for lærere om ændringer vedr. efterløn. 
  Der er forslag om at opstille en bod til midsommerstafetten næste sommer. 
  Endelig planlægning sker på næste KS-møde d. 15. august. Derefter laves 
  indbydelse herefter. 

 
     5.  Punkter til næste møde 
          (Den 15. aug. kl. 12-15 - start med frokost)  
  - Medlemsarrangementer 
  - Kongres 
 

         6.  Eventuelt 
 God sommerferie til alle 
 
     Referat Erling Andersen 

 


