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Mariagerfjord Lærerkreds 
 

KREDSSTYRELSMØDE 
 

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 12.00 – 15.00 
  
 

Referent Karina Hangaard Dalsgaard 
 

Mødedagsorden 
 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat   

  
 

 Godkendt 

 2. Meddelelser fra formanden   

  

Tiltag i forbindelse med flytning af pedelfunktionen. 
 

  
Kredsen påtænker i 
samarbejde med FOA at lave 
tiltag. 
 
FH-møde d. 18. maj 
Forslag om at, Der skal 
nedsættes et valgudvalg – i 
første omgang i forbindelse 
med kommunalvalget samt 
Aktivitetsudvalg 
Arbejdsmiljøudvalg 
 
22. juni –
Repræsentantsskabsmøde – 
2 delegerede. (Måske fysisk 
møde) 

 3. Referat fra møde vedr. værdigrundlag for 
skoleområdet. 

  

  
Karina og Dorte fremlægger. 
 

 Dorte og Karina orienterede. 
 
Der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe, som skal 
revidere værdigrundlaget. 
Bagkant 11/11 til kick-off. 
 

 4. Inspirationsmateriale til TR   

  
Kredsens arbejde med at understøtte TR’s arbejde 
med A20 og lokalaftalen 
 

  
Der skrives ud på InSite til TR-
erne 

 5. Bordet rundt   



  
 

 Vi sparrede med hinanden. 

 6. Arbejdsdag omkring 
GDPR/datatilsyn/slettepolitik 

  

   
Forslag om en sådan dag drøftes og evt. fastsættes 
 

  
Dagen fastsættes til 9. juni 
9.00-15.00 

 7. Regnskab   

 Lene orienterer 
 

 Udsættes til næste møde 

 8. Opsamling på temadag omkring emnet: 
”Gearet til fremtiden.” 

  

  
Hvilke pointer tager vi med os fra dagen? Er der 
noget vi skal på kort sigt og andet på lang sigt? 
 

 Udsættes til næste møde 

 9. Pædagoger i undervisningen    

  
Skal vi undersøge, hvilke opgaver pædagogerne 
løser i skoledelen? 
 

 Dorte og Lene laver udkast til 
spørgeskema 

 10. TR-møder, kurser og uddannelser. Mulighed 
for fysisk møde inden sommerferien 
 

  

  
Kan vi afholde et fysisk TR- møde inden ferien? 
 
 
 
Udkast til kalender for møder mm. for TR-er i 
kommende skoleår. 

  
Vi påtænker at afholde det 
sidste TR-møde d. 17. juni 
som et fysisk møde. 
 
Dorte kontakter Berit og Omar 
i forhold til planlægning af 
deltagelse på TR-seminar d. 
17. nov. 
 
Lene retter udkast til og 
udsender på mail, Karina 
ligger efterfølgende på InSite 

 11. Punkter til næste møde   

   Regnskab 
Opsamling på temadag: 
”Gearet til fremtiden” 
Sommerafslutning for kredsen 

 12. Evt.   

 
 


