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

         

        Hadsten, den  2. september 2013 
        J.nr.  

 
 

Dagsorden til kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 2. SEP. 2013 

KL. 10.15 -13.00 
 

Den kreative proces er kendetegnet ved, 
at man først kender spørgsmålet, når man har svaret 

 Piet Hein  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Meddelelser 

Lasse har deltaget i møde om lærerarbejdspladser med repræsentanter for 
forvaltningen og skolernes ledelse 
Der er møde om jobrotationsprojekt for lærere i uge 43 i eftermiddag - Las-
se har ikke mulighed for at deltage pga. andet møde 
Skolechefen er interesseret i et fælles møde for nye lærere. Lasse arbejder 
videre med projektet. 
Birthe orienterede om kursus for skoleledere vedr. folkeskolereform 
Indkaldelse til regionale kredsformandsmøder om løn og arbejdstid – Lasse 
og Birthe deltager 
Jan har været til møde om lokalt TR-kursus, som snart er på plads 
 

3. Nyt fra MED 
Mandag d. 9. september kl. 13-15 er der kommunegruppemøde på kreds-
kontoret inden kommende HMU-møde, bl.a. om jobrotation 
Møde i HMU d. 18. september bl.a. om budget 
Møde i SMU onsdag d. 4. september, bl.a. om rengøring og ejendomscen-
ter 

 
4. Den nye læreruddannelse (LU13) Praktik 

Der skal laves partnerskabsaftaler mellem kommuner og uddannelsessted. 
Praktikperioden bliver kortere end tidligere. Der er endnu ingen kredse, der 
har indgået aftaler. Der skal uddannes en praktiklærer pr. skole inden ud-
gangen af 2014 
 

5. TR- møder 4. + 16. sep. 
Indhold, organisering m.v. 
Især om kongres (før og efterbehandling) og øvrige aktuelle sager 
Birthe har udsendt dagsorden til mødet d. 4. september 
Det er vigtigt, at alle TR deltager i TR-møderne, da foreningens strategi 
bygger på TR som bindeled til skolerne 
 

 

 



 
Tlf: 8696 3733 –  SE.nr.: 85857614 -  E-mail: 137@dlf.org - www.dlf137.org 

 
C:\Users\Erling K. Andersen\AppData\Local\Temp\fcctemp\Referat KS020913.doc 

6. Medlemsarrangement 
Oplæg og drøftelse 
Birthe har kontaktet Jesper Støjer, men har endnu ikke fået respons 
Indbydelse til arrangement er klar til udsendelse, når aftaler er på plads 

 
7. Kongres 2013 

    Orientering og drøftelse 
 Foreningens udkast til "Strategi i lyset af Lov 409" drøftet. 

 
8. Folkeskolereform 

- Hvad gør vi? 
- Hvad bliver kredsens/styrelsens rolle? 
Drøftelse og strategi 
Når kongressen har fastlagt en strategi, vil vi igangsætte det lokale arbejde i 
forhold til TR og medlemmer. Desuden undersøges muligheder for lokale 
aftaler. 

 
9. Punkter til næste møde 

    (Den 16. sep. kl. 10.15-14 ) 
    Efter kongressen 
  MED-udvalg 
  Medlemsbrev 

 
10. Eventuelt 

 
 

Referat: Erling 
 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


