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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  12. marts 2012 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 12. MARTS 2012 

KL. 10.15-14.00  
 

 " Da en sag kan ses fra flere sider, vil jeg bede  
tilhørerne om at sætte sig i en rundkreds 

Storm P 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
  
2. Meddelelser  
 Lasse orienterede om status for aftale om lokal løn - møde d. 25. april 
 De foreløbige krav til OK-13 er kommet (det planlagte formandsmøde blev af-
 lyst) 
 Der er kommet retningslinjer for individuelle efteruddannelsesplaner (vedtaget 
 ved OK-11) 
 Orientering om notat om lønpolitik for det kommunale område 
 Jan har afholdt møde med de kritiske revisorer, som har godkendt regnskabet 

 
3.   Generalforsamling 2012 

Drøftelse, aldersreduktion, udkast til resolutioner, støtteerklæring m.v. 
Der er uddelt dagsorden og skriftlige beretninger til skolerne 
Drøftelse vedr. aldersreduktion: Jan fremlægger på generalforsamlingen, at 
den nyvalgte kredsstyrelse sikrer kompensation i forhold til evt. kredsstyrelses-
medlemmer med ret til aldersreduktion. Budgettet vurderes at kunne bære evt. 
ekstraudgifter i 2012.  
Støtteudtalelse vedr. lærerne i Randers fremlægges af Jan. 
Resolution om inklusion fremlægges af Ole 
Resolution om arbejdstid fremlægges af Lasse 
Der forventes 60-70  medlemmer til generalforsamlingen 
Erling laver officielt beslutningsreferat - Torsten og Rikke tager notater. 
 

4.    Nyt fra MED-udvalg  
Orientering og drøftelse 
Der afholdes HMU-møde onsdag d. 14. marts, bl.a. om: 
- oplæg fra to institutioner om, hvordan MED-systemet bruges 
- strategiplan, årshjul m.v. drøftes 
- prioritering af HMU aktiviteter for 2012 
- ny organisering af dagpasning 
- tidsplan for budget 2013 
- lokalløn 
- møde for HMU og arbejdsmiljørepræsentanter d. 29. marts 
- statistik over sygefravær og arbejdsskader 
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Det planlagte møde i SMU blev aflyst - nyt møde efter påske 
 
5.    Partnerskab om effektiv lærerarbejdstid  

Orientering fra møde med forvaltn., Tr-mødet m.v.  
Drøftelse  
Lasse refererede fra møde med Jens Vibe og Lars Kjems 
Lasse har modtaget svar fra udvalgsformand Erik Høgh vedr. partnerskab 
Sagen drøftet 
 

6.    TR-møde den 22. marts 
 Aflysning drøftes på TR-mødet i eftermiddag 

 
7.    Punkter til næste møde 

          (Den 26. marts. kl. 10.15-14)  
  Evaluering af generalforsamling 
  Partnerskabsaftale 
  Arbejdstidsaftale, herunder prøveaftale 
 

8.    Eventuelt 
 Ole refererede fra svensk undersøgelse om klassestørrelse  

 
 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 
 
 
Referat: Erling Andersen 
.    
  


