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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  7. december 2015 
         

Referat kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 30. NOV. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Nye punkter: Kredsstyrelsens sammensætning (Bjørn nyt job), Vold og trus-
ler 
 

2. GF 2016 
Drøftelse 
Birthe kommer med forslag om at lægge op til tema-drøftelser på GF (ar-
bejder videre med ideen på næste møde) – vores visioner – overvejer ”lidt” 
ekstra i forbindelse med GF  
 

3. TR/AMR mødet d. 30. nov.  
Indhold, organisering, mv. 
Tilbagemeldinger fra OK 15, hvordan er møderne forløbet og hvad går man 
videre med til egen leder. Opgørelse af arbejdstiden for 14/15.       
 

4. Status på implementering af Folkeskolereformen i  Favrskov  
Drøftelse- hvem gør hvad? 
Gennemgang af papiret og drøftelse af udvalgte passager. Hvordan afreg-
nes kompetenceudviklingsforløb? 
 

5. TR/ledermøde  
Drøftelse - hvilke temaer skal tages op? 
Orientering, drøftelse og beslutning 
Et møde i løbet af januar – tilbagemeldinger fra skolerne ang. ok 15 møder-
ne – timer over 800 timer – årsopgørelser – hvordan ser det ud med sam-
menhængende forberedelsestid, prøver, vikartimer, som blev drøftet på sid-
ste møde. 
 

6. Telefoni 
Kredsen har fået tilbud fra Telia i forbindelse med at hovedforeningen skifter 
til Telia pr. 1. januar 2016 – der vil være en besparelse på ca, 8000 kr. om 
året. Vi siger tak til tilbuddet og håber at overgangen vil foregå uden ulem-
per. 
 

7. Vold og trusler 
Birthe orienterede om nye retningslinier for anmeldelse af vold og trusler. 
Vores anbefaling er, at vi anmelder vold og trusler inden 72 timer.  
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8. Kredsstyrelsens sammensætning 
Bjørn har fået andet arbejde og udtræder af kredsstyrelsen pr. 31. dec. 
2015. Suppleanten kontaktes. 
 

9. Meddelelser 
Temamøde i arbejdstilsynet i Over Hadsten i denne uge. Udpegning af re-
præsentanter til SMU. 
Kalenderne. 
Patrick har været i dialog med hovedforeningen og kommunens lønafdeling 
om hvor valide lønstatistikker er. Der er behov for yderligere drøftelser. 
Ny version af mødekalenderen. 
Arbejdsmiljøgruppen i KSØ har diskuteret, hvad gør man, når AMR ikke er 
organiseret i DLF. 
Danmark ligger højest i antal undervisningstimer i et skoleforløb. 
Information om den nye TR-uddannelse – kredsenes arbejde inden kurser-
ne er ikke optimal. 

 
10. Punkter til næste møde 

Den 14. dec. ’15  
GF – vores visioner – lønstatistikker – vold og trusler 
 

11. Eventuelt 
Intet  
 
 

 
 


