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

         

        Hadsten, den  17. februar 2014 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 17. FEB. 2014 

KL. 10.15 -14.00 
 

“A goal without a plan, is just a wish”  
/Larry Elder 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Meddelelser 
Lasse har deltaget i to formandsmøder. Det regionale møde drejede sig 
bl.a. om lokale aftalemuligheder. 
Jan orienterede om møde med revisor. Stadig udsigt til overskud på regn-
skabet. 
Birthe har fået tilsendt en del materiale om personalepolitiske tiltag. 

 
3. Nyt fra MED 

Der er kommet referat fra seneste HMU-møde.  
Næste møde i HMU d. 12. marts. 
Der er møde i SMU d. 5. marts - Rikke arbejder videre med rengøring på 
skolerne. 
 

4. Generalforsamling 2014 
- 2. gennemgang af skr. Beretning - andet 
Endelig gennemgang af den skriftlige beretning sker på næste kredsstyrel-
sesmøde d. 3. marts. 
Der er aftale om dirigent til generalforsamlingen. 
Jan har lagt tidspunkt m.v. ud på kredsens hjemmeside. 
Jan har lavet et foreløbigt udkast til budget 
På TR-mødet spørges om mulige kandidater til kredsstyrelsen 
 

5. Lyttemøde den 3. februar 
    - evaluering 
Birthe har sendt referat fra mødet til Birgitte, som har svaret tilbage med fle-
re forslag til aktiviteter. 
Drøftes desuden på TR-møde. 
 

6. Folkeskolereform og Lov 409  
- Orientering og drøftelse 
Der er lavet referater af seneste møde fra både kreds og forvaltning. 
Kommende forhandlinger drøftet.  
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7. TR-mødet  

- Indhold og organisering - drøftelse 
Dagsorden udsendt. Deltagelse af Gordon Ørskov i sidste del af mødet. 
 

8. AMR-mødet den 24. feb. 
- Indhold, organisering - drøftelse 
Birthe har udsendt dagsorden, bl.a. om arbejdsskader, arbejdspladser på 
skolerne og hvad der rører sig på skolerne. Desuden orientering fra kredsen 
om forhandlinger m.v. 

     
9. Punkter til næste møde 

    (Den 3. marts kl. 10.15-14 ) 
Færdiggørelse af skriftlig beretning 
Revisor deltager fra kl. 10.15 
Folkeskolereform og Lov 409 

 
10. Eventuelt 

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


