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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  28. november 2011 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 28. NOV. 2011 

 
KL. 10.15 - 14.00  

 
 Tillid er som en vase. Taber du den går den i 1000 stykker, 

som ikke kan samles igen. 
Martin Nygaard 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt med nyt punkt om "Hovedstyrelsesvalg" 
  

2. Meddelelser  
Lasse kan ikke deltage i TR-mødet d. 8. dec. pga. deltagelse i seminar 
Lasse orienterede om to-dages seminar for HMU 
Lasse refererede fra møde på seminariet, som pt. har stort underskud vedr. 
praktik 
Birthe og Lasse skal deltage i møde i Aalborg om skolelukninger 
Lasse har deltaget i formandsmøde, bl.a. om OK13 
Der er kommet afslag på det fælles kursus, som kredsen havde søgt  
Torsten orienterede om projekt "Godt du kom", som handler om at undgå fra-
vær 
Birthe refererede fra kursus for arbejdsmiljøansvarlige, bl.a. om tilbagetræk-
ningsalder, MED-aftaler, spørgeskema om arbejdsmiljø 
TR på Vellev skole er sygemeldt, så TR-suppleanten indtræder indtil videre 
Kommunen afholder seniorarrangement d. 14. marts 12  - vi afventer indby-
delse 
Kredsstyrelsen er indbudt til møde med Børn- og ungeudvalget d. 15. dec. 
(Birthe, Lasse, Jan og Torsten deltager) 
Birthe har deltaget i kommunegruppemøde, bl.a. om MED-forhandlinger 
Ole refererede fra møde i SMU, bl.a. om social kapital og forflyttelser 
Jan orienterede om det aktuelle elforbrug efter installation af nyt varmesystem 

 
3.   Generalforsamling 2012 

Indledende drøftelse, tidsplan, m.v. 
Den fremlagte tidsplan godkendt. 
Punktet genoptages på næste møde. 

 
4.   Mødekalender 1. halvår 2012  

Orientering og drøftelse 
Det forelagte forslag godkendt med en enkelt rettelse. Lasse udsender endelig 
mødeplan i TR- og KS-konferencerne. 
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5.   Hovedstyrelsesvalg 
   Kredsstyrelsen opfordrer til at stemme på Birgitte Baktoft, da kredsen har haft 
   et godt samarbejde med hende. Hun har deltaget i en række af kredsens  
   arrangementer og orienterer løbende kredsen fra hovedstyrelsesmøderne. 

 
6.   Arbejdstid  
      Orientering og drøftelse  
  Lasse orienterede fra formandskonference om arbejdstidsaftale.  
  Fremtidig arbejdstidsaftale drøftet 
  Forslag til lokal prøveaftale drøftet. Birthe får lavet nogle regneeksempler til      
  næste kredsstyrelsesmøde som baggrund for videre drøftelse, inden Lasse 
  kan afslutte forhandlingerne. 

 
7.   Kredsens økonomi 
  Jan fremlagde det aktuelle regnskab. Det forventes at budgettet samlet set 
  kan overholdes. Der er fokus på udgifterne til TDC - Jan undersøger nærmere. 

 
8.   LP-kortlægningsundersøgelse 
  Der er forskellige lokale aftaler på skolerne for at svare på undersøgelsen. 

 
9.   TR-juleafslutning  

Indhold, organisering m.v. 
Endeligt indhold afklares på næste KS-møde, bl.a. indskoling, LP-
kortlægningsundersøgelse og intern kommunikation. 
FU sørger for organisering 
Jan laver foreløbig indkaldelse i TR-konferencen 
 

10.  Punkter til næste møde 
          (Den 5. dec. kl. 10.15-14)  
   - spørgeskema om arbejdsmiljø (Birthe) 
   - arbejdstid - herunder lokal prøveaftale med eksempler 
   - generalforsamling 
   - TR-møde d. 8. dec. 
   - medlemsarrangement i januar 

 
11. Eventuelt 

 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 
TR indbydes til møde d. 8. dec. 
TR orienteres om afslag på kursus 
 
 
Referat: Erling Andersen 
.    
  


