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

         

        Hadsten, den  10. maj 2013 
        J.nr.  

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 6. MAJ 2013 

KL. 10.15 -12.30  

  

Folketinget burde skifte navn til Hyklertinget.  
For lige for tiden bliver landet ikke styret af folket, men af hykleriet..  

 
Özcan Ajrulovski 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med nyt punkt: Beslutning vedr. brug af midler fra særlig fond 
 

2. Meddelelser 
Afbud fra Rikke og Erling til TR/AMR-møde i eftermiddag 
Ole afholder nyvalg til TR på Søndervangskolen fra 1. august 13 
Jan orienterede fra årsmøde i Lærernes pension – Jan genopstiller til valg 
Der afholdes ekstraordinær kongres d. 22. maj 

 
3. Nyt fra MED 

Ole trækker sig fra SMU fra d. 1. august 13 – der skal udpeges ny TR 
Der er HMU møde d. 12. juni og møde vedr. personalepolitik d. 7. juni 

 
4. Fælles regionalt møde d. 30. maj 

Orientering og drøftelse 
Der er kommet nyt program, som er sendt ud i konferencerne 
 

5. Frikøb, mødedag og GF 2014 
Drøftelse og beslutning 
Der er udsendt frikøbsansøgninger til skolerne 
Mødedag for KS og TR bliver mandage 
Tid og sted for generalforsamling aftales på næste kredsstyrelsesmøde 
 

6. Drøftelse af den aktuelle situation 
Herunder bl.a. formandsmødet, eventuelle medlemsaktiviteter i fm. lockout 
Lasse orienterede fra formandsmøde, bl.a. 
- lærerne er blevet "snydt" for 800 millioner i forbindelse med indgrebet 
- kritik af lederforeningen 
- holdning i forbindelse med folkeskolereform  
- store ændringer vedr. løn ved ny overenskomst 
- registrering af arbejdstid i ny overenskomst 
- usikkerhed ved deltagelse i Ny nordisk skole 
- kommunens budgetter i forhold til ny folkeskolelov? 
- vi afventer afklaring på, om arbejdstiden skal opgøres i to perioder 
Birthe og Jan har afklaret en række tvivlsspørgsmål vedr. tiden efter konflikten 
Reaktionerne på de enkelte skoler efter konflikten tages op på dagens TR-
møde 
Drøftelse af mødet med erhvervspsykolog d. 2. maj 
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7. Bevilling af midler fra særlig fond 

Beslutning af brug af midler efter konflikten 
Jan har lavet en foreløbig opgørelse over kredsens udgifter i forbindelse med 
konflikten – vurderingen er samlede udgifter på højest 110.000 kr.  
Kredsstyrelsen godkender, at det samlede beløb trækkes på særlig fond, når 
det endelige regnskab er gjort op. 
 

8. A-08 
Orientering, drøftelse og beslutning 
Der mangler endelig aftale vedr. ny faktor for børnehaveklasselederne 
Når det er afklaret, så godkender kredsstyrelsen, at aftalen underskrives 
 

9. Punkter til næste møde 
Det planlagte KS-møde d. 13. maj aflyses 
(Den 27. maj kl. 10.15-14) 
TR-afslutning 

 
10. Eventuelt 

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


