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

         

        Hadsten, den  28. august 2012 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 27. AUGUST 

KL. 10.15-14.00  
på Søndervangskolen 

 

 Der findes intet kort over fremtiden,  
fordi ingen nogensinde er kommet tilbage derfra.  

Visdomsord s. 37 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Torsten, Ole og Lasse deltog fra kl. 12.30  pga. andet møde 

  
2. Meddelelser 

Birthe orienterede om IT-problemer på kredskontoret 
Birthe og Jan orienterede fra deltagelse i Nordisk Møde i Norge 
Lasse orienterede fra mødet om forslag til kommunens budget 2013 

 
3. Evt. ny kopimaskine 

Drøftelse og beslutning 
Kredsstyrelsen godkender, at der aftales kontrakt om ny kopimaskine.  
Indstillingen er dog, at den månedlige leasingydelse ikke bør stige i forhold til 
den nuværende ydelse. 

 
4. Nyt fra MED udvalg 

Orientering, hvis nyt 
Birthe orienterede om sammensætningen af HMU efter ny aftale.  
Der bliver fremover 5 medlemmer fra FTF, hvoraf DLF skal have en plads. 

 
5. Kongres 2012 

Orientering og drøftelse 
Der er bestilt hotel m.v. 
Der er kommet materiale til kredsen med udvidet dagsorden. 
Bilag om samfundsøkonomi og Ny nordisk skole uddelt. 
Der er kongresforberedende møde torsdag d. 6. september i Skanderborg 
 

6. Effektiv lærerarbejdstid 
Orientering fra Task Force møde m.v. 
Birthe orienterede om forberedelsen af projekt "Effektiv lærerarbejdstid" og om 
modtagelsen af forslaget. 
Der afventes nyt mødetidspunkt 
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7. TR-møde og –kursus 
Drøftelse, indhold m.v.  
Dagsorden: 
Præsentation af nye TR 
Kompetenceudviklingsspil (varer ca. 1 time) 
Skolerunde, bl.a. om prøveaftale 
Orientering vedr. TR-samtaler 
 

8. Møder der skaber mere klarhed 
Se bilag fra BL og TC 
Vi genoptager punktet på næste møde 

 
9. Punkter til næste møde 

          (Den 3. sept. kl. 10.15-14)  
  - kongres, herunder deltagelse 
  - "Møder der skaber mere klarhed" (husk at læse bilag) 
  - kommunalt budget 2013 
 

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


