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

         

        Hadsten, den  28. oktober 2013 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 28. OKT. 2013 

KL. 10.15 -14.00 
 

At folk har travlt, er ikke en garanti for, 
at de laver noget fornuftigt 

                                                                                             Anonym 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med nyt punkt 6: Kommunalvalget 
 

2. Meddelelser 
Lasse har deltaget i møde med repræsentanter fra BUPL 
Lasse refererede fra undersøgelse om synet på Lærerforeningen  
Birthe refererede fra møde på Korsholm skole arrangeret af SF 
Der er kommet nyhedsbrev fra ministeriet om ”Læsning, der virker” 
Lasse orienterede om ny aftale vedr. overenskomst for HK-ansatte 

 
3. Nyt fra MED 

Lasse skal til møde d. 6. november om resultatet af trivselsundersøgelsen 
og lærerarbejdspladser på Præstemarkskolen 
Det bør overvejes om, der skal arbejdes for retningslinjer vedr. trivselsun-
dersøgelser, bl.a. drøftelse af manglende anonymitet 

 
4. Planlægning af TR-kursus og kursus for TR og AMR 

    Orientering og drøftelse  
 Lasse orienterede om forberedelse af kursus for TR og AMR 
 Kursusprogram for d. 11. nov. er klar og udsendes snarest til TR og AMR 
 Drøftelse af indhold til på TR-kursus i denne uge 

   
5. Folkeskolereform og Lov 409 

- Fortsatte drøftelse af kredsens strategi 
    - orientering om kursus for undervisere 

 Snart høringsfrist for folkeskolereformen, men ikke sandsynligt at der sker 
ændringer af betydning.  
Lasse refererede fra kursus hos DLF. 
Drøftet. 
Det opfordres til, at der på skolerne etableres ”faglig-klub udvalg”. 
 

6. Kommunalvalget 
- Drøftelse 
Drøftet 
Lasse prøver at få så mange politikere som muligt til at svare på DFLs 
spørgsmål - svar kan ses på www.folkeskolen.dk 
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7. Punkter til næste møde 

    (Den 18. nov. kl. 10.15-14 ) 
  Evaluering af TR-kursus m.v. 
  Nyt fra MED-udvalg 
  Folkeskolereform og Lov 409 
  Kvartalsrapport (Jan) 

 
8. Eventuelt 

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


