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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  5. marts 2012 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 5. MARTS 2012 

KL. 10.15-14.00  
 

 " Selvom der er skyet, betyder det ikke, 
 at solen ikke skinner. 

 A. P. Herbert  
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 Afbud fra Birthe og Torsten 
  
2. Meddelelser  
 Ole orienterede fra kursus om bl.a. teamdannelse og AKT 

 
3. Generalforsamling 2012 

Drøftelse, gennemgang af skr. beretning, budget m.v. 
Endelig redigering af skriftlig beretning 
Enighed om forslaget til budget for 2012 

 
4.   Nyt fra MED-udvalg  

Orientering og drøftelse 
Hoved-MED afholder næste udvalgsmøde d. 14. marts 
Der orienteres nærmere på næste KS-møde 

 
5.   Partnerskab om effektiv lærerarbejdstid  

Herunder highlights fra konference om arb.tid 
Drøftelse  
Lasse har sendt brev til udvalgsformand Erik Høgh vedr. kommunens delta-
gelse i KLs partnerskab 
Der indsamles tal i denne uge fra de enkelte skoler. I næste uge afholder KL 
møder med skolernes ledere og TR. 
Lasse lægger tallene fra A-08 indtastningen i TR-konferencen 
Vi afholder ekstra TR-møde mandag d. 12. marts kl. 14.45  med mulighed for 
erfaringsudveksling.  
Lasse refererede fra konference om arbejdstid 
Lasse deltager i møde om sagen tirsdag d. 6. marts 
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6.    Møde i Task Force  
Orientering og drøftelse 
Der blev orienteret om nye tiltag inden for inklusion/specialundervisning 
Der afholdes opfølgende møde om dette i slutningen af marts 
Vedr. prøveaftalen: 
Der lægges op til, at der udelukkende sker justeringer af den nuværende aftale 
Der var forståelse for ændring vedr. censorvirksomhed over flere dage 
Kredsstyrelsen fastholder, at man fortsat ser på den skriftlige og mundtlige 
prøve som to adskilte perioder 
Der skal laves aftale vedr. matematik i 10. klasse 
 

7.    Punkter til næste møde 
          (Den 12. marts. kl. 10.15-14)  
  Nyt fra MED-udvalg 
  Generalforsamling 
  Partnerskab om effektiv lærerarbejdstid 
 
 

8.    Eventuelt 
 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
Lasse lægger regneark fra lokal A-08 i TR-konferencen 
Lasse indkalder til ekstra TR-møde mandag d. 12. marts (evt. før) 
 
 
Referat: Erling 
.    
  


