
KS-
151 

 

 

Mariagerfjord Lærerkreds 
 

KREDSSTYRELSESMØDE 
 

Torsdag den 25. november 2021, kl. 9.00 – 11.00 
 

Referent Karina H Dalsgaard 
 
 

Mødedagsorden 
 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat   

  
 

 Godkendt 

 2. Meddelelser fra næstformanden   

  
 

 Kort orientering. 
 
Kredsen deltager i dag i 
webmøde angående 
rapporteringsværktøj vedr. 
registrering af arbejdstid ved 
DLF. 
 
Det nye medlemssystem 
forventes udrullet medio 2022. 
Opfølges af kurser mm.  
 
DLF har besluttet, at der skal 
indgås fælles internetaftale i 
foråret 2022. Kredsen er 
opmærksomme på, at det i første 
omgang vil betyde en større 
udgift. 

 3. Regnskab og nyt fra kasserer kursus   

   
+ godkendelse af indkøb af web-kamera med 
stemmestyring 

 Lene gennemgik regnskabet, 
godkendt af Kredsstyrelsen. 
Opmærksomhedspunkt: 
Nedgang i medlemstal. 
 
Indkøb af webkamera 
godkendt. 
 
Lene refererede fra kursus.  
 

    

 4. Plan for Kredsens arbejde med 
opgaveoversigter 
 

 Marie og Lene får kigget på 
opgavesigter i dec. Og jan. 
 
D. 13/1 aftales møder med de 



enkelte TR-er. 

    
 

 5. Kredsudsendelser m.m.  
Aftale hvem der følger op på ”opgaver” 
 

 Vi skal have aftalt en 
procedure, som gør, at vi får 
reageret tidsnok samt får 
opgaver på næstkommende 
Kredsstyrelsesmøder. 
 
Aftales på næste møde 

  
 

  

 6. Udkast til principper for kompetenceudvikling 
 

 Marie og Karina tager input 
med til FagMED-møder. 

    

 7. GDPR undervisning - tilmelding   

  
 

 Vi er alle tilmeldt kurset 
onsdag d. 12. jan. 2022 kl: 
10.00-11.30 

 8. Evaluering af TR kurset   

  
 

 Dejligt at kunne mødes fysisk i 
længere tid.  
God arbejdsenergi. 
Et kursussted tæt på giver 
mere tid til arbejde og 
samvær. Kurset kan evt. 
udvides til kl: 16. 
Vi har været for ambitiøse 
med indhold i programmet, 
men alt var relevant. 
Det er fint med to dages 
kursus + evt. en enkelt dags 
frikøb i foråret. 
Budgetkurset afholdt af DLF 
var super godt – gode 
oplægsholdere. 

 9. Nyt fra HU og Fag MED   

  
 

 Der har ikke været møder 
siden sidst 

 10. Punkter næste møder/ eventuelt  - Opfølgning på Teams 
og OneDrive 

- Opfølgning på faglig 
klubmøder 

- Status på registrering af 
arbejdstid 

- Endelig aftale om 
procedure for 



opfølgning på 
kredsudsendelser. 
 

 


