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

         

        Hadsten, den  3. september 2012 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 3. SEPTEMBER 

KL. 10.15-14.00 
 

 

 Det fantastiske i denne verden er ikke så meget, 
hvor vi befinder os, men i hvilken retning vi bevæger os. 

                               Oliver Wendell Holmes 
 

 

  

1. Godkendelse af dagsorden 
      Godkendt 
  
2. Meddelelser 

Lasse orienterede om regionale møder om "Ny nordiske skole". Birthe og Las-
se deltager i Tranbjerg. 
Der er tilbudt kursus i resurseberegning (Lasse og Jan deltager) 
Der er lavet aftale om ny kopimaskine til kredskontoret.  
Birthe orienterede om møde for udskolingslærere. 
Lasse orienterede om kommende møde med Lars Kjems vedr. forsøg med 
faglige vejledere. 

 
3. Nyt fra MED udvalg 

Herunder bl.a. lederevaluering 
Lasse orienterede, bl.a. om  
- ønske om drøftelse vedr. jobrotation og løntilskudsjob 
- overvejelser vedr. den ikke-anonyme lederevaluering (Birthe og Lasse laver 
en orientering til TR-erne om baggrunden) 
 
SMU forbereder høringssvar, bl.a. om aldersintegreret undervisning på 0.-2. 
klasse 

 
4. Kongres 2012 

Orientering og drøftelse – deltagelse 
 
Erling melder afbud til kongressen. 
Rikke tager toget onsdag morgen. Resten af deltagerne kører samlet i bil tirs-
dag aften. 
Lasse sørger for ændringer vedr. hotelreservationer. 
Kredsstyrelsen drøftede de fremsendte forslag til resolutioner og overens-
komstkrav. 
Der er kongresforberedende møde torsdag d. 6. september 
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5. Møder der skaber mere klarhed 
Drøftelse og evt. beslutning (Se og læs bilag fra BL og TC) 
Kredsstyrelsen forsøger at implementere tænkningen vedr. domæner og for-
søger at arbejde med begrænsning af energidræbere.  
I mødeplanlægning og afviklingen af møderne fokuseres på "De 5 H'er" 
 

6. Punkter til næste møde 
          (Den 17. sep. kl. 10.15-14)  
  - Evaluering af kongres 
  - A-08 – strategiske overvejelser 
  - Nyt fra MED-udvalg 
 
  (Ole og Torsten skal deltage i SMU kl. 12.30 i Hvorslev) 
 

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


