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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  8. februar 2016 
        J.nr.  

 
 

Referat kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 1. FEB. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Nye punkter: Hyrdebrev og nyhedsbrev til medlemmerne ang. møderne i ef-
teråret. 
 

2. Orientering fra formandsmøde den 14. jan. 
Info og drøftelse 
Lasse orienterede fra formandsmødet. Her blev der bl.a. omtalt lærings-
målsstyret undervisning, lærermangel (der er lærere nok, men de vil ikke 
arbejde i folkeskolen), nyt hyrdebrev fra UVM, opgaveoversigter og opgø-
relser, opfølgning på møderne i efteråret. 

          
3. GF 2016 

Status – hvor langt er vi? Skr. Beretning, ’gaver’, menu, kandidater, budget 
og årsrapport, valgregler mv. 
Menuen er på plads, oplægget til debat er næsten på plads, under debatten 
fordeles deltagerne ved forskellige borde (farvede sedler), henvisninger til 
links sendes med det udsendte materiale, lille ”overraskelse” i anledning af 
10 års jubilæet, pt. 5 – 6 kendte kandidater til kredsstyrelsen, budget forslag 
godkendt med en lille ændring på pensionistarrangementer, ændringer til 
vedtægter til valg af kredsstyrelsen (godkendt). 
 

4. TR/ledermødet den 27. jan.  
Evaluering og drøftelse 
Godt møde med gennemgang af de landsdækkende møder ang., bilag 4. 
Til næste møde kunne en deling af TRere og ledere på en del af mødet væ-
re en ide. 
 

5. Møde om implementering af skolereform d. 4/2  
Drøftelse, deltagelse 
 mv. 
Alle fra KS deltager i mødet kl. 12.30 (status på implementeringen i Favr-
skov kommune) 
 

6. TR mødet den 29. feb.  
Indhold og organisering m.v. 
LMU og aftaler, GF, evaluering TR – leder mødet d. 27. januar, skolerunde
  
 

7. Meddelelser 
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Måske ny vejledning ang. vold og trusler på vej, SPARK konference d. 11. 
april, forebyggelse af vold (3 skoler med i Favrskov), KSØ kursus program 
og tilmelding er på trapperne. 
 

8. Hyrdebrev 
Ikke meget nyt i brevet. Vi tager emnet om muligheder i Favrskov kommune 
op på mødet d. 4. februar. 

 
9. Nyhedsbrev til medlemmerne  

Udkastet til medlemsbrev om opsamling på bilag 4 gennemgået. Lasse og 
Birthe og den enkelte TR giver deres input til brevet. Det bliver færdigbe-
handlet på KS-konferencen (Birthe og Lasse skriver). 

 
10. Punkter til næste møde 

Den 29. feb. ’16, LMU og aftaler, GF 2016, revisor 
 

11. Eventuelt 
Udkast til tildelingen af midler til specialundervisningen. 

 
 


