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

         

        Hadsten, den  25. juni 2012 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 25. JUNI 2012 

KL. 10.15-14.00  

 

 Hold tanken mod målet! 
Ikke mod besværlighederne. 

Hotel Frederik d. II 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med nyt punkt: 4. Bassinprøve 
Afbud fra Torsten  

  
2. Meddelelser 

Lasse og Ole har deltaget i møde om pædagogiske forhold, bl.a. om special-
undervisning efter ny lovgivning, den nye læreruddannelse, "to-lærerforsøg" i 
næste skoleår, nye prøveformer og frikommuneforsøg. 
 
Pga. andre møder er der behov for at flytte nogle kredsstyrelsesmøder: 
Mødet d. 13. august flyttes til mandag d. 27. august 
Mødet d. 10. september flyttes til mandag d. 17. september 
Jan oplyser, at der er 70 tilmeldte til vores lokale TR-kursus 
Jan refererede fra kasserermøde  

 
3. Effektiv lærerarbejdstid 

Orientering og drøftelse 
Fælles drøftelse med deltagelse af Gordon (hovedstyrelsen) + Andreas og Jan 
fra DLF. 
Kredsen laver en idéskitse med tiltag, som kan skabe mere kvalitet og god un-
dervisning – skal bruges i oplæg til kommende samarbejde med forvaltningen. 
DLF er klar til sparring og støtte i forløbet.  
  

4. Bassinprøve (Ole) 
Drøftet – enighed om, at det hører under "andre opgaver" 

 
5. Nyt fra MED udvalg 

Orientering, hvis nyt 
Lasse orienterede om problemstillinger, inden der på onsdag er sidste for-
handlingsmøde om ny MED-aftale 
Ole orienterede fra møde i SMU, bl.a. om budget, mangelfuld orientering, ud-
viklingsplan for specialundervisningsområdet 
Se evt. kredsudsendelserne: 073/2011, 062/2012, 060/2012 og 044/2012 (incl. 
Powerpoint med noter). 
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6. Kongres 2012 
Orientering og drøftelse 
Der er bestilt overnatning fra 11.-13. september til kredsstyrelsen. Evt. afbud 
aftales efter sommerferien. 
Kredsstyrelsen har fået udsendt de foreløbige materialer. 

 
7. Evaluering af TR-afslutning 

God afslutning med positiv respons. 
 

8. Punkter til næste møde 
          (Den 27. august kl. 10.15-14)  
  Kongres 
  Medlemsmøde om prøver 
  Arbejdstid 
 

9. Eventuelt 
 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
.    
 
Referat: Erling Andersen  


