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

         

        Hadsten, den  3. december 2012 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 3. DECEMBER 2012 

KL. 10.15-14.00 

 

 Løft ikke en sten, du ikke kan bære.  
                                   Anonym 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Afbud fra Torsten. 

 
2. Nyt fra MED udvalg 

- HMU møde og -seminar 22.+23. nov. 
Lasse refererede fra HMU-seminar, herunder sygefravær, lederevaluering m.v. 
Torsdag d. 6. dec. underskrives ny MED-aftale 
Der afholdes ekstraordinær SMU-møde d. 6. dec., bl.a. om udarbejdelse af 
høringssvar. 
 

3. OK-13 og A-08 
Orientering af den aktuelle situation. 
Drøftelse  
Lasse orienterede om den aktuelle situation. 
Der er kommet udsendelse vedr. karens i forbindelse med konflikt.  
Vi afholder KS-møde d. 10. dec. fra 10.15-12 om den aktuelle situation. 

 
4. Kvartalsrapport 

Orientering og drøftelse   
Placering af kredsens midler drøftet. Jan kommer med en indstilling til mødet 
d. 17. dec. 
Kvartalsrapport gennemgået og drøftet. 
 

5. TR juleafslutning den 3. dec.  
Kun 13 deltagere er tilmeldt. 

 
6. Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet 

Drøftelse af udkast til høringssvar 
Oles forslag til høringssvar drøftet. Ole indskriver de foreslåede ændringer og 
udsender nyt forslag i konferencen snarest. Høringssvar skal indsendes se-
nest mandag d. 10. december.  
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7. Meddelelser  
Lasse orienterede fra møde på Læreruddannelsen i Aarhus. Der skal spares 
på praktikken i kommende år. 
Lasse skal deltage i møde i ansættelsesudvalg vedr. børne- og skoledirektør. 
Birthe har lavet skriftlige meddelelser til TR-mødet. 
TR-samtalerunde er ved at være planlagt. 
Lasse, Birthe og Lars Kjems deltager i møde om inklusion.  
Birthe orienterede om genindtrædelsesaftaler, som kan laves, hvis en syge-
meldt bliver raskmeldt i afskedigelsesperioden. 
  

8. Punkter til næste møde 
(Den 17. dec. kl. 10.15-14)  
Generalforsamling 2013 
0K-13 og A08 
Placering af kredsens midler 

 
9. Eventuelt 

 
.    


