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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  16. januar 2012 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 16. JAN. 2012 

KL. 10.15-14.00  
 

 Jeg kan huske for 10 år siden.  
Jeg anede ikke hvad jeg skulle stille op med alle de fotos jeg tog af min 

frokost... Tak Facebook! 
Henrik Søgaard 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
  
2. Meddelelser  
 DLF har udsendt pressemeddelelse vedr. KLs udmeldinger om arbejdstid 
 Lasse orienterede om deltagelse i foreningspolitisk konference om arbejdstid 
 d. 27. - 28. februar. 
 Rikke orienterede om PIT-tur til London  
 Jan orienterede om status for regnskab 2011  
 Erling orienterede om inklusion fra KLs økonomiske forum 
 Lasse skal deltage i OK-møde i Korsør 
 Problemer med frasorteret post i Skolekom skulle være OK nu 

 
3.   Generalforsamling 2012 

Drøftelse, gennemgang af udkast til skr. beretning, m.v. 
Forslag til skriftlig beretning gennemgået og tilrettet.  

 
4.   Nyt fra MED-udvalg  

Orientering og drøftelse 
 Forhandlingsudvalget er inviteret til møde d. 23. marts.  
Der arbejdes med oplæg til mødet. 
 

5.   Arbejdstid  
      Orientering og drøftelse  
 Lasse har bedt om at få indkaldt "task-force" vedr. prøveaftalen - vi afventer en 
 mødedato 
 Drøftet på baggrund af KLs fokus på lærernes arbejdstid  
  
6.    Kommunikation i kredsen  

Udskudt punkt  
Drøftet. Det foreslås, at den nyvalgte kredsstyrelse drøfter sagen efter gene-
ralforsamlingen, herunder: 
- forventninger til arbejdet 
- forberedelse af punkterne (evt. fordelt på kredsstyrelsens medlemmer) 
- udsendelse af dagsorden + bilag 
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7.    Social kapital  

Orientering og drøftelse 
Lasse og Jan har deltaget i kursus vedr. social kapital. 
Forslag om, at vi gennemfører en undersøgelse vedr. social kapital i Favrskov 
- DLF har program til undersøgelsen. Skolechefen kontaktes i den forbindelse. 
Væksthus for ledelse har udgivet "De skjulte velfærdsreserver", som evt. kan 
bruges som inspiration til TR og AMR. 
 

8.   Kommende møder 
Bl.a. TR-møde den 24. jan og medlemsarrangement den 26.  
Indhold, struktur m.m. 
Punkter til TR-møde d. 24. januar 
- regler og mulighed for kontrol af mails og Internet (Ole) 
- TR-valg 
- arbejdstid 
- aktuelt fra skolerne 
Medlemsarrangement d. 26. januar (pt. 11 tilmeldte) 
Birthe og Jan sørger for forplejning 
 
Vi afholder møde for AMR + TR d. 23. april 
 

9.    Punkter til næste møde 
          (Den 30. jan kl. 10.15-14)  
  - generalforsamling  
  - evaluering af TR- og medlemsmøde 
  - arbejdstid, herunder taskforce 
 

10.  Eventuelt 
 Rikke melder afbud til KS-mødet d. 6. februar 

 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
.     Indkaldes af AMR til møde 
  
 
Referat: Erling Andersen 


