
Referat TR dagsorden kl. 14-15 
REFERENT: Marianne Holler Kanstrup 

 

1. Mødets start 

Navneopråb 

 

2. Meddelelser 

         - Orientering om sygdom og deraf følgende fravær blandt kredsmedlemmer 

 

- Uddybning af nøgletal for Haderslev kommune 

Findes på kommunens hjemmeside, “Om kommunen” - “Økonomi”, der findes en 50 

siders manual om hvorledes man skal læse nøgletallene, og der er forskel på 

hvorledes tallene opgøres. Tallene skal læses med et gran salt, de skal forstås som et 

fingerpeg. 

Haderslev kommune ligger ca. 5000 kr under pr. elev i forhold til sammenlignelige 

kommuner på normalområdet , til gengæld ligger vi ca. 3500 kr over  i forhold til 

sammenlignelige kommuner, når det gælder specialområdet. 

Vi bidrager med ca 2000 kr mere til privatskoler i forhold til sml kommuner. Samlet 

koster en skoleelev i Haderslev ca 3000 kr mindre end sml. kommuner. 

Vi må opfordre forvaltning og politikere om at analysere tallene og forskellene nøjere 

 

- Vi har fra kredsen rettet kritik af “Program for læringsledelse” til forvaltningen, da vi er 

bekymret for de pædagogiske implikationer de læringsmålstyrede projekter giver, at 

vi mener dannelsesaspektet/skolens formål udviskes i læringsledelsen, at vi oplever 

at der ikke er tid til arbejdet med projektet, hvorfor det bliver fluebensarbejde. 

Oplevelsen er, at der skal “skaffes gode resultater” 

 

- Fællesrådsmøde onsdag d.25.10. hvor dagsordenspunktet er “Forældreinvolvering”, 

René deltager fra kredsen - input: 

            - hvad kan skolen forvente af forældrene/hjemmet  

            - vigtigheden af hjemmets opbakning  

            - Lagoni 7.-9. har det som fast punkt 

            - Forældre som bliver væk fra forældremøder, samtaler osv  

 

- Husk alle at få “Søren og Mette i benlås” med hjem 

 

3. Svar til Merethe Risager – Hvad skal der til for at gøre skolen bedre? 

- Tal med dine kolleger, og medbring gode svar og indlæg, som vi kan videresende til 

undervisningsministeriet (OBS: husk at skrive ”efter aftale” når der mailes til UVM) 

● Prioritering af lærernes kerneopgave - kvalitet fremfor kvantitet, kvalitet fordrer 

ordentlig tid til forberedelse, evaluering, refleksioner, faglig opdatering mm. 

● At inddrage lærerne i alle beslutninger for skoleområdet 

● en faktor på forberedelsen i forhold til undervisningen 

● Kompetent, læreruddannet og synlig ledelse (som ikke det meste af tiden er til møder 

på forvaltning og andre steder) 

● Forvaltningsledelse med baggrund i skoleområdet/ det pædagogiske 

område/FAGchefer 



● Mindre top- og detailstyring, men stadig en FÆLLES KOMMUNAL folkeskole 

send yderligere kommentarer til kredsen 

 

 

4. Kongres 2017 

- Orientering 

Kongressen indeholdt megen pædagogisk diskussion omkring folkeskoleidealet samt om 

digitaliseringen/ læringsplatformene. Derudover en del diskussion om lærernes arbejdsvilkår 

Merethe Risager talte om kvalitet i skolen og lærerens fagprofessionelle råderum og høstede 

bifald 

Den sidste dag diskuteredes der OK18 krav, Haderslev Lærerkreds rejste et forslag om, at 

efteruddannelse ikke skal med som OK krav, da det i stedet er noget vi bør forvente fra vore 

arbejdsgivere 

 

5. TR kursus 

- Evaluering af kursus på Frederiksdal 

Godt og relevant program 

 

TR og AMR dagsorden kl. 15 – 16.30 
Om ledelsesevaluering i Haderslev kommune (udenfor dagsorden) 

i Løbet af uge 44 kommer der et spørgeskema vedr. ledelsesevaluering ud til alle ansatte, 

undersøgelsen tager ca. 15-20 minutter at svare på. Undersøgelsen er ikke anonym, hvilket 

blev problematiseret på orienteringsmødet tirsdag d.24.10., dog er undersøgelsen anonym 

hvis man IKKE skriver noget i kommentarfeltet, bortset fra parametre om alder og køn. 

TR og AMR bør opfordre til at så mange som muligt svarer på evalueringen, så 

undersøgelsen bliver så kvalificeret så muligt, og orientere om, at man kan undlade at skrive 

i kommentarfeltet, hvis man vil være anonym 

Der kan for skoleområdet være uklarheder om hvilken leder man selv evaluerer. 

Der er uklarhed om, hvorvidt der er afsat midler til efterbehandlingen. 

 

6. Arbejdstid og nyt fra skolerne 

- Aktuelt fra skolerne 

Moltrup: trivselsmålinger der viser at opgavemængden ikke hænger sammen med 

ressourcerne. Ændret elevgrundlag, mange små nye elever og mere udfordrede elever. 

Voldsomme arbejdsvilkår. 

 

Severin/ Hammelev: Episode hvor et barn har slået en lærer 3 gange, hvorefter barnet blev 

hjemsendt og tilbudt omflytning. Forældrene har klaget, og skolen er blevet belært om, at 

man ikke må hjemsende børn. Episoden har affødt at der afholdes møde med distriktschef 

og fremskudt team nord ang. skolens barnesyn 

Chefgruppen på forvaltningen har besluttet, at man i Haderslev kommune IKKE hjemsender 

børn, på trods af lovgivning om, at skoleleder kan hjemsende børn i op til 5 dage 

Skolen ved Kløften: Har fået specialklasser og modtageklasser, der er derfor ansat flere 

kolleger. Meget stor udskiftning i rådgivende team, betyder sager i langdrag. 

 

Louiseskolen: Flere børn i år end først beregnet, derfor flere ansatte 

 



FFF: Arbejde med skolens fælles værdier. PÅbud fra arbejdsmiljøtilsynet for høj 

følelsesmæssig belastning 

 

O.Jerstal: Pædagogisk dag om relationel koordinering. Der er meget høj arbejdsmæssig 

belastning. En situation med barn, som nikker en lærer en skalle, drengen sendes hjem, der 

var ingen leder til stede. Lærerkollegiet er blevet enige om, at de politianmelder forsætlig 

vold 

 

Starup/Øsby: Arbejder med innovation, hvilket ikke er et lærerønske, da lærerne oplever at 

de allerede har for mange opgaver. Ny afdelingsleder i Øsby pr. 1.11. 

 

Gram: Har haft pædagogisk eftermiddag om relationel koordinering. Stigende problemer 

med elever som udviser voldelig adfærd 

 

Nustrup/ Sommersted: Indberetning af voldelige elever via leder, der er ansat lærer til at 

undervise et par uunderviselige drenge. Føler sig lidt “kamibe-ramt”, da der savnes hjælp til 

projektet. Ligger fortsat forholdsvist lavt i undervisningsprocent 

 

Lagoni 7.-9.: Flere kolleger er meget arbejdsmæssigt belastede/ stressede. Deltager i 

Kamibe og har fået støtte til igangsætning/workshops, samt projektledere på skolen, 

projektet opleves positivt 

 

Lagoni 1.-6.: Kamibeprojekt som køres af skolepædagogerne. Stigende problemer med vold 

mod lærerne fra eleverne, frustrationer over manglende handlemuligheder i situationerne 

 

Ungeunivers, Sønder Otting: Arbejdspladsvurderingen har betydet at lærerne er opdelt, 

således at de er tilknyttet en årgang, men skemalægningen har båret præg af kaos og 

utallige omlægninger. To sygemeldte ledere. Indeklimaproblematikker. Voldsepisode på 

skolen da familie til elev troppede op, for at “hævne” deres familiemedlem. Arbejdsmiljøet 

bærer betydeligt negativt præg af, at der mangler ledelse, og der frygtes kommende 

sygemeldinger. 

Der arbejdes 90 % digitalt på læringsplatformene, og læringskurvene i arbejdet er meget 

stejl, man deler meget arbejde med teammedlemmer. 

 

Børne- juniorunivers Sønder Otting: Mere ro på samarbejdet mellem ledelse og ansatte. 

Relationel koordineringsmøde med Morten Oldrup. Det opleves dog, at det tværfaglige 

samarbejde halter, lærerne er blevet opfordret til at kontakte Morten Oldrup (af ham selv) 

direkte, når sager trækker i langdrag. 

 

 

 

- Opfordring til forhandling om arbejdstidsaftale fra økonomiudvalget, orientering fra 

mødet afholdt d.23.10. 

KL’s tal viser, at vi i Haderslev kommune har 743 undervisningstimer i gennemsnit, KL’s 

regneark er ikke godt nok, og når man optæller skolernes opgaveoversigter korrelerer KL’s 

tal ikke med dem, den relle undervisningstid er væsentlig højere 

 



Orientering om/ drøftelse af prioriteringer til til lokal arbejdstidsaftale. Kredsen bliver indkaldt 

til forhandling 

 

7. Kommunalvalg 

- valgmøde onsdag d.15.11. kl. 16-18 - Opfordr jeres kolleger til at komme 

 

8. Evt. 

Der skal vælges AMR i november (som tiltræder aug. 2018)  

 

Opfordring fra kolleger fra Sct. Severin til at synliggøre problematikken omkring voldelig 

adfærd fra elever mod lærere. 

 

AMR og TR opfordres til at videresende indberetninger om vold/ krænkelser til kredsen 

 


