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

         

        Hadsten, den  10. juni 2013 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 10. JUNI 2013 

KL. 10.15 -14.00  

 

  

Når en dør lukkes åbnes en anden. 
Men vi har ofte så travlt med at ærgre os over den lukkede dør, 

 at  vi end ikke ænser den åbne..  
                                                                                                   Alexander Graham Bell 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Meddelelser 
Lasse orienterede om ansættelse af ny skolechef 
Birthe orienterede om, at der er 201 skoledage næste skoleår – Lasse under-
søger nærmere 
Birthe orienterede om, at planlagt pensionistudflugt til Salling er aflyst. I stedet 
planlægges tur til Randers Egnsteater 

   
3. Nyt fra MED 

Lasse orienterede om kommende møde i hoved-MED 
Ole sender skrivelse til Jan Kallestrup vedr. tid til MED-arbejde 

 
4. Ekstraordinær generalforsamling 

Indhold, organisering, fordeling af opgaver m.v. 
Steen Jessen foreslås som dirigent 
Jan har lavet forslag til beslutning om nedsat kontingent 
Jan sørger for øl og vand 
Ole spiller til foreningssangen 
 

5. TR- afslutning 
Organisering, indhold m.v. 
Afslutning d. 24. juni kl. 15 – 18. 
Mødested kredskontoret. 
Indhold – gåtur i nærområdet (Lasse leder) 
Derefter fælles spisning på kredskontoret. 
Jan udsender invitation i denne uge. 

 
6. Kongres 2013 

Kongres er indkaldt d. 10.-12. september i Falkonercentret. 
Deltagere indtil videre: Lasse og Birthe (delegerede) + Jan og Rikke H (tilhøre-
re). Rikke Thomasen kontaktes vedr. deltagelse. 
Birthe deltager i formandsmøde d. 19. juni, hvor der bl.a. skal drøftes strategi 
inden kongressen. 
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7. Mødekalender 2. halvår 2013 
Vi inviterer til fælles TR/AMR møder d. 16. september og d. 11. november (Bir-
the informerer). 
Mødekalenderen sendes i TR- og AMR-konferencen på Skolekom 
Der planlægges et medlemsmøde inden jul - drøftes på næste KS-møde. 
 

8. Evaluering af Temamøde den 30. maj 
Drøftelse 
Tilbagemeldinger til kredsen gennemgået. Lasse sammenskriver til næste 
møde, hvor sagen drøftes. Derefter tages det op på TR-mødet. 
Tilfredshed med mødets afvikling. 
 

9. Punkter til næste møde 
(Den 24. juni kl. 10.15-14 ) 
- Medlemsmøde i efteråret (indhold – deltagere) 
- Evaluering af temamøde (kredsens opgaver) 
- Nyt fra MED 
- Evaluering af generalforsamling 
- Nyt fra formandsmøde + kongres  
 
Lasse kontakter Hans Vedel vedr. evt. deltagelse i møde d. 24. juni 

 
10. Eventuelt 

Lasse orienterede om mulig lokalaftale vedr. STU og om problematikker vedr. 
tale-hørelærere på PPR 
 

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


