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

 
C:\Users\Erling K. Andersen\Desktop\Referat KS190813.doc 

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

         

        Hadsten, den  19. august 2013 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 19. AUG. 2013 

KL. 10.15 -13.00 
 

Forvent det uventede! 
Canadisk trafik advarsel 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
Velkommen til Rikke Thomasen som medlem af kredsstyrelsen. 

 
2. Meddelelser 

Lasse orienterede om KLs budgetvejledning til kommunerne 
Folkeskoleforliget er nu ved at blive skrevet om til lovtekst 
Vi afventer stadig endelig aftale om TR-tid mv. 
Lasse sender besked til TR, om at kredsen gerne vil have kopi af samtale-
ark med nye kolleger 
Lasse og Birthe skal deltage i KSØ-møde om oplæg til kongressen 
Jan meddeler, at det endelige kursusprogram til TR-kursus endnu ikke er 
helt færdig, men han udsender et foreløbigt program snarest 
Jan stiller op som delegeret til lærernes A-kasse 
Der er kommet kursusplan fra DLF for efteråret 2013 
Birthe udsender dagsorden til TR-møde d. 4. september 

 
3. Nyt fra MED 

Møde med økonomiudvalget tirsdag kl. 13 (inden mødet er der oriente-
ringsmøde om den aktuelle økonomiske situation) 
Rikke forsøger at få flyttet næste SMU-møde, da der bl.a. skal drøftes ejen-
domscenter og rengøring 

 
4. Medlemsarrangement/lokalt vælgermøde 

Oplæg og drøftelse 
Rikke og Birthe har lavet oplæg til medlemsarrangement for børnehave-
klasseledere og indskolingslærere. Birthe kontakter DLF for at få Evy 
Stockholm (eller anden konsulent) til at deltage – derefter udsendes indby-
delse til medlemmerne. 
Forslag om, at der inden valget udsendes "3-5 skarpe spørgsmål" til parti-
erne i stedet for et vælgermøde 
Da der er ansat mange nye lærere i kommunen, vil vi foreslå, at der arran-
geres et fælles arrangement i samarbejde med forvaltningen (Lasse tager 
sagen op med skolechef). 
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5. Kongres 2013 

    Orientering og drøftelse 
 Orientering om praktiske forhold vedr. hotel mv. 
 Birthe og Lasse deltager i kongresforberedende møder 
 De kongresforberedende papirer udsendes til kredsstyrelsen i konferencen 

 
6. Overenskomstindgreb / folkeskolereform 

- Hvad gør vi? 
- Hvad bliver kredsens/styrelsens rolle? 
Drøftelse og strategi 
Drøftet – genoptages på næste møde, efter at Lasse har deltaget i for-
mandsmøde 

 
7. Punkter til næste møde 

    (Den 2. sep. kl. 10.15-14 ) 
  - tilmelding til kurser for kredsstyrelsesmedlemmer 
  - folkeskolereform 
  - praktik (den nye læreruddannelse) 
  - kongressen 
  - TR-møde 
  - medlemsarrangementer 
   

8. Eventuelt 
 
 
Referat: Erling  
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


