
KS-151 
 

 

Mariagerfjord Lærerkreds 
 

KREDSSTYRELSESMØDE 
 

Onsdag den 11. september 2019 kl. 9.00 –13.00 
 

Referent Mads Nørhave 
 

Mødedagsorden 
 

 1. Godkendelse af dagsorden   

  
 

  

 2. Godkendelse af referat   

  
 

  

 3. Meddelelser fra formanden   

 Kredsformandsmøde 16.12.2019 
Hvad skal vi med skolen. Har nogen lyst til at 
deltage? 
Hvad skal vi svare vedr. licenser til Office? 
 

 8 licenser bestilt 

 4. Arbejdstid   

 Sidste nyt. 
Kick Off Bramslev den 7. november 2019 
Samarbejdet med skolelederforeningens formand. 
Brainstorm. 
Opgaveoversigter. Hvordan kigger vi dem igennem? 
Hvilke skoler mangler at indsende? 

 Lene og Mads laver et skema 
for de overordnede puljer mm.  
Arbejdet påbegyndes uge 38.  
Opgaveoversigter modtaget 
fra 3 skoler. 

 5. Kredsseminar   

 Rettelser til arbejdsfordelingsplan 2019/2020 
Stjernen 

 Fordelingen er godkendt og vil 
blive hængt op på kredsen og 
sendt ud til TR via Insite 

 6. handleplan for APV   

 Der er udarbejdet et forslag til handleplan  Drøftet. Der samles op med 
sekretær en mandag 

 7.Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord 
Lærerkreds 

  

 Udkast til drøftelse  Godkendt 
Lægges på hjemmesiden 
Sendes ud til medlemmerne 
via mail senere. 

 8. AMR/TR-løn   

   Der ligger en aftale fra aug. 
2014, hvor der skal laves et 
grundskema til TR  
50 kr. pr time til aktiviteter.  



Punktet er drøftet og det tages 
op igen senere.  
Arbejdstidsaftalen var en 
nulsumsløsning. 
Henrik skriver til TR/AMR 
vedr. løntjek. 

 9. Stormøde d. 17.12 i Odense vedr. 
lærerkommissionens anbefalinger 

  

   Varslet til TR på insite d. 11/9. 
Mødet er i Odense kl. 11-15 
Vi undersøger samkørsel, 
mad mm.  

 10. punkter til næste møde  Ferielov 
Regnskab 
Tilbud fra TDC 
Standardbrev til nye 
medlemmer samt fraktion 4 
Indkøb af større ting 
regnskabsåret 2019 

 11. Evt.   

 
 
Bestyrelsesmøde i Særlig Fond for Mariagerfjord Lærerkreds

 1. Godkendelse af dagsorden   

 2. Godkendelse af referat    

 3. Drøftelse af vedligeholdelse    

 Drøftelse omkring vedligeholdelse af Østergade 
24b.  
Evt. at udarbejde en liste over opgaver i prioriteret 
rækkefølge 

 Mur ved indgang er slidt. Lene 
snakker med nabo og 
havemand. 
Det undersøges om dør v 
bagtrappe kan laves smallere 
eller fjernes. 
Tømrer kontaktes ift. 
udskiftninger. 

 4. Eventuelt   

 5. Punkter til næste møde   

 


