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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 

         

        Hadsten, den  4. juni 2012 
        J.nr.  

 

Dagsorden til kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 4. JUNI 2012 

KL. 10.15-14.00  

 

 Visioner er det, man taler om, når man ikke ved,  
hvad man skal gøre 

 Reklame i Politikken 

  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

  
2. Meddelelser 

Kredsen har meddelt (efter kontakt med DLF i København), at lærere ikke kan 
pålægges at bruge Twitter eller andre sociale medier 
Ole orienterede fra dialogmøde 
Jan orienterede om kommende kursusprogram 
Birthe skal deltage i udflugt med pensionisterne onsdag d. 6. juni med 34 del-
tagere  

 
3. Task Force møde 

Orientering og drøftelse bl.a. rapport om effektiv lærerarbejdstid 
Rapporten drøftet som oplæg til Task Force mødet 

 
4. Nyt fra MED udvalg 

Orientering om HMU dagsorden 
Der afholdes møde i HMU onsdag d. 6. juni 
Der har været afholdt møde i kommunegruppen  
Dagsordenens punkter blev gennemgået og drøftet 

 
5. OK-13 

Drøftelse af forslag 
Lasse indsender høringssvar fra kredsen, som grundlæggende bakker op om 
det oplæg, som DFL har udsendt 

 
6. Kredsens arbejde i det kommende skoleår 

Drøftelse og beslutning 
Fokus på lærerforflyttelser (bl.a. i forbindelse med nedlæggelse af skoler) 
Arbejdstidsaftale 
Medlemsmøde for lærere, der har haft afgangsprøver (august) 
 

7. Mødekalender 1. skolehalvår 
Drøftelse og beslutning 
Med enkelte ændringer er mødeplanen vedtaget. Lasse lægger endelig udga-
ve TR-konferencen. 
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8. TR afslutning 

Orientering 
Torsdag d. 21. juni fra kl. 15-17 i Lyngaa hos Nis Boesdal 
Lasse udsender program mv. i TR-konferencen 
 

9. Punkter til næste møde 
          (Den 11.  juni kl. 10.15-14)  
  - Task Force 
  - HMU-møde 
 

10. Eventuelt 
- afbud fra Birthe 
- kommunen har ansøgt om at komme med i forsøget om tolærerordninger 

 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
.    
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