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Mariagerfjord Lærerkreds 
 

KREDSSTYRELSESMØDE 
 

Torsdag den 1. september 2022, kl. 9.00 – 12.00 
 

Referent Marie Øbo Østrup 
 

Mødedagsorden 
 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat  

  

 
Godkendt. 

 2. Meddelelser fra formanden  

 Forhandling på Assens Skole 
 
Kredsformandsmøde i går 
 
FH valgmøde 
 
 
ECTS point – uddannelse – møde med Berit, 
Omar, Kirsten m.m.  
 
Ferieforflytning 2012 – en ekstra arbejdsuge – 
næste step? 
 
AMR møder fremover. Sag vedr. kommunens 
manglende efter uddannelse af AMR. 
 

Der forhandles på niveau 1, torsdag den 8.sept. 
 
Formanden orienterede. 
 
Der var opstart til FH´s arbejde under 
kommende valgkamp. 
 
Der er møde mandag den 5.sept om tid til 
uddannelse. 
 
Punktet blev drøftet. 
 
 
Sagen blev drøftet. 

 3. Bordet rundt 
 

 

  Spørgeskema til Kredsen om A20 blev besvaret. 
Valg af logo og tekst til kontorets vinduer. 
Drøftelse af invitation til Børne-Familie udvalget. 
 

 

 4. Nyt fra HU og Fag MED 

 
 

 Er der dagsordner/referater eller øvrige 
materialer. Vedhæftes de som bilag. 
 

Karsten orienterede om dagsorden til FagMED. 

1.  5. Lærerens Dag 5.oktober  

  
 
 

Der arbejdes videre med at lave en hilsen til 
lærerne fra Kredsen. 

 6. Kredsudsendelser siden sidst 
 

 

  Lene orienterede. 



 

  
7. Opgaver relateret til skoleårets 
planlægning 

 
 

  

• Opgaveoversigter skal være sendt til 
kredsen senest ved udgangen af 
august måned - Opfølgning 
 

• Opgørelse af præsteret arbejdstid hver 
3. måned – Hvordan følger vi op på det 
i år? 
 

• Kommunikation m.m. med TR’erne 
 

• Velkomstmapper nye kollegaer 
 

• Indkalde TR til samtale om 
opgaveoversigter m.m. – Fokuspunkter 
i år – Hvornår? – Skal der være TRUS 
samtaler samme dag – Forslag Evt. 
indkaldes 2 og 2 i år (Lytte til en anden 
skole og få ideer?) 

 

. 
Der sendes mail til skolechefen, om de skoler 
Kredsen endnu ikke har modtaget 
opgaveoversigter fra. 
 
Drøftelse.Tages op på næste TR-møde. 
 
 
 
Drøftelse. 
 
Mapperne er klar til afhentning på kontoret. 
 
Drøftelse. 

 8.  Løntjek uge 46 og 47  

  
Skal vi tilbyde løntjek i år? I så fald skal der 
laves en plan 
 

 
Mariagerfjord Lærerkreds deltager i OK 
kampagnen om løntjek i uge 46-47. TR tilbyder 
løntjek på alle skoler. Kredsen planlægger at 
deltage i løntjek på Hadsund Skole og Assens 
Skole. 

    

 9. Punkter til næste møde/evt.  

  • Beregning af 6.ferieuge – drøftelse. 

• Planlægning af julefrokost for Fraktion 4. 

• Oplæg om barsel. 

• Emner til TR internat. 

 


