
Haderslev Lærerkreds - Kreds 93 

Laurids Skaus Gade 12, 2. sal, 6100 Haderslev 

Telf.: 74 53 10 50  - www.kreds93.dk   -   E-mail : 093@dlf.org  

 

Der indkaldes til TR-møde onsdag d. 17.5.17. kl. 14-16 

 i salen Laurids Skausgade 12. 

 

Dagsorden: 

1. Mødets start 

Navneopråb 

 

2. Meddelelser   

FKS.  

Sønderborg: mange pædagoger i undervisning.  

Aabenraa: Ny skoledirektør,  

Tønder: Mange afskedigelsessamtaler,  

Kolding: 2,5 mill til inklusion. Man ansætter konsulenter.  

Sydslesvig: kredsstyrelsen har været en del sygdomsramt, men er tilbage på 

pinden.     

Underskriftindsamling: Stopfyldte Klasser. Man opfordres til at skrive under. 

Nyhedsbrevet kommer torsdag da formanden skal til møde i KBH. 

Ny TR i Gram 

Næste møde 14/6 med efterfølgende sommerspisning. 

ServiceMED i april. Drøftelse af handlekataloger. 

          

http://polweb.haderslev.dk/ShowFile.aspx?&file=10958_5320009&fusionid=532000

8&web=2&docSysId=10958 

 

Vores tilbud til skolerne om magtanvendelse er indtil videre skudt til hjørne.  

 

3. Arbejdstid 

Drøftelse af høringssvar. Der var enighed at der var mange flotte ord men meget 

lidt konkret. Tilsyneladende er man langt fra enige med ledelsen om hvor konkret 

man må blive. 

Bent og Rene har været til møde om indberetninger. Der er uenighed om hvor 

konkrete men skal være når man skriver det forventede undervisningstimetal. 

http://www.kreds93.dk/
mailto:093@dlf.org
http://polweb.haderslev.dk/ShowFile.aspx?&file=10958_5320009&fusionid=5320008&web=2&docSysId=10958
http://polweb.haderslev.dk/ShowFile.aspx?&file=10958_5320009&fusionid=5320008&web=2&docSysId=10958


Vedrørende 6. ferieuge må ledelsen gerne trække en uges undervisningstillæg, 

hvis man har meddelt at man vil afholde 6. ferieuge. Ligeledes må man gerne 

trække for et kursus hvis men ved man skal på det. Man må ikke trække hvis man 

mener/tror eller tænker at man måske nok skal på kursus. 

TR-tid drøftet.  http://kreds93.dk/media/8626054/tr-vilkaar-laerere-mfl.pdf 

 

Den kommende opgørelse af årets arbejdstid skal indeholde konkrete oplysninger 

om afvigelser.  

 

1. Maj holdt Henrik Rønnow en tale hvor han sagde at der skulle indgås aftaler 

med Haderslev Lærerkreds.  Bent tager kontakt til Henrik for at høre om det er 

rigtig 

 

 

 

4. Pædagogiske forhold 

- Birgitte og Marianne skal deltage i et regionalt møde om de pædagogiske 

forhold, og vil i den forbindelse gerne have en orientering fra jer, om hvor 

mange fagfaglige lektioner samt hvor meget understøttende undervisning (faste 

timer), der foretages af pædagoger på jeres skole. Medbring gerne tallene til 

mødet. Man bedes sende oplysningerne til Marianne eller Birgitte 

-  

- Inklusionsmidler, der er sendt inspirationskatalog ud til skolerne.  

- Inspirationskataloget er renset for forslag om flere hænder.  

- Man opfordres til at koncentrere høringssvarene på rammer og ressoucer og 

ikke på ”Mindset”-tænkning. 

5. Kvalitet i undervisning 

- Kredsen har været på ”fra proces til beslutnings-kursus” , hvor vi har arbejdet 

med fokusområdet – kvalitet i undervisningen – som vedtaget på 

generalforsamlingen 2017. Inddragelse af TR´ere/ medlemmer i det videre 

politiske arbejde. 

Bent redegjorde for kursusindhold. Også fro strategien om kvalitet i 

undervisningen. 

6. OK-18 

Status 

Evaluering af medlemsmødet d. 26. april 

Evalueret punktet om arbejdstid havde klart højeste prioritet. På fredag 

samles kravene, og herefter laver hovedstyrelsen en foreløbig kravsopstilling. 

 

7. Evt. TR kursus 6-9 september. På Frederiksdal. 

 

http://kreds93.dk/media/8626054/tr-vilkaar-laerere-mfl.pdf


       Venlig hilsen 

       Birgitte og Marianne 

 


