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

         

        Hadsten, den  18. november 2013 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 18. NOV. 2013 

KL. 10.15 -13.00 
 
 

Jeg ved ikke hvad der sker i fremtiden !!! 
Jeg kan kun være med til at påvirke den 

Mullerpigen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Afbud fra Rikke - Lasse forsinket pga. møde (deltog ikke i punkt 1-4) 

 
2. Meddelelser 

Jan orienterede om salg af obligationer fra særlig fond for at dække udgifter 
i forbindelse med konflikten 
Birthe orienterede om møde i KSØ i eftermiddag, bl.a. bilag til næste ho-
vedstyrelsesmødet 

 
3. Nyt fra MED 

Rikke skal deltage i sektor-MED på onsdag, bl.a. om rengøring og persona-
lepolitik (rygepolitik, fridage med løn) 
Birthe foreslog, at problemet med ikke-anonyme trivselsmålinger tages op 

 
4. Kvartalsrapport 

               Se bilag fra JO 
Jan gennemgik kvartalsrapporten. Der er udsigt til, at regnskabet holder sig 
inden for budgettet for 2013, selv om der stadig er nogle usikkerhedsmo-
menter. 

 
5. Evaluering af TR-kursus og temadag for TR og AMR 

    Evt. lave nyt møde for TR og AMR den 2. dec.? 
 Der er lavet en sammenskrevet evaluering af TR-kursus, som generelt er 
positiv (sendes på KS-konference). 
Rammerne på kredskontoret var OK. 
Vi vil følge op på temadagen med et fælles møde for KS - TR og AMR 
mandag d. 2. dec. kl. 14.45 - 17.00. Vi foreslår, at der lave skriftlige udmel-
dinger fra faglig-klubmøder i TR-konferencen inden det fælles møde. 
På mødet skal bl.a. drøftes muligheder for fravigelser af Lov 409. 

   
6. Folkeskolereform og Lov 409 

- Fortsatte drøftelse af kredsens strategi 
Drøftet.     
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7. Punkter til næste møde 
    (Den 9. dec. kl. 10.15-14 ) 

               Generalforsamling 2014 
   Evaluering af temamøde med TR-AMR 
   Folkeskolereform og Lov 409 
   Mødekalender for forår 2014 
 

8. Eventuelt 
 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


