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

        

        Hadsten, den  22. april 2013 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 22. APRIL 2013 

KL. 10.00 -12.30  

  

Hvis ingen tør kæfte op – ender det med, at alle blot ser stiltiende til. 
Ukendt 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt – Birthe deltog i punkt 6   
 

2. Meddelelser 
Kredsen er inviteret til 90 års jubilæum på Linieskolen d. 2. maj 
DLF meddeler, at tjenestemændene skal betale 1.000 kr. d. 1. maj i konfliktstøtte 
for april og maj måned 
Jan orienterede om ændring af kursustidspunkt i efteråret til uge 44 
 

3. Nyt fra MED 
Lasse har udsendt orientering fra HMU-møde 
 

4. TR-mødet 
Indhold, organisering m.v. 
Der er udsendt dagsorden – især fokus på den aktuelle situation og A-08 
 

5. Drøftelse af den aktuelle situation 
Herunder bl.a. formandsmødet, eventuelle medlemsaktiviteter i fm. lockout 
Der planlægges et møde for de lockoutede lærere med en erhvervspsykolog 
Lasse orienterede fra formandsmødet d. 18. april 
Der planlægges kun én ugentlig fælles aktivitet i de kommende uger – øvrige ak-
tiviteter er til lokal beslutning 
 

6. A-08 
Orientering og drøftelse 
Der er kommet politiske tilsagn fra socialdemokraterne, de konservative, Venstre 
og SF, som alle bakker op om en lokal aftale mellem kommunen og lærerfor-
eningen 
Der er forventning om, at den lokale aftale kan komme til at gælde for næste sko-
leår (afhængig af konfliktens resultat) 
Det er en forudsætning, at det i aftalen præciseres, at der afregnes for den sam-
lede opgave i forbindelse med kurser (kursustid, kørsel og forberedelse), og at 
pauserne reelt nedskæres med 5 minutter dagligt 
Kredsstyrelsen anbefaler på den baggrund, at aftalen underskrives snarest 
Sagen drøftes på dagens TR-møde, hvor der tages endelig beslutning 
 

7. Punkter til næste møde 
(Den 29. april kl. 10.15-14 (ikke på mødekalender))  
 

8. Eventuelt 
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