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FORORD 
 

Formålet med at udgive en skriftlig beretning er at give medlemmerne et 
overblik over årets gang i kredsstyrelsen. 
 
Beretningen danner således, sammen med den mundtlige beretning, 
baggrund for debatten på generalforsamlingen. 
 
Den mundtlige beretning vil endvidere lægge op til debat om forhold, der ikke 
er nævnt i denne skriftlige beretning. 

 
Vel mødt den 20. marts 2014 

Kredsstyrelsen      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kredsstyrelsen består af: 
 
BH Bent Hansen  Formand og kongresdeleg. 
LP Lars Pedersen  Næstformand og kongresdeleg. 
RO Rene Steenberg Olsen  Næstformand og kongresdeleg. 
EN Erik Nielsen   Kasserer 
BK Birgitte Kjøng  Kredsstyrelsesmedlem 
MH Marianne Holler Kanstrup Kredsstyrelsesmedlem 
EGB Erik Gjødrik-Baumgarten  Kredsstyrelsesmedlem 



 

 
 

Foreløbig dagsorden 
 
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i festsalen på VUC 
Ved Havnen i Haderslev torsdag d. 20. marts 2014 kl. 17.00. 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af stemmetællere. 
 
3. Formandens beretning. 

 
4. Regnskaber. 

 
5. Indkomne forslag. 

 

Vedtægtsændringsforslag 
 

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 
 
7. Budget og fastsættelse af kredskontingent  
 
8. Valg i henhold til vedtægterne §§ 9 og 11 

 
9. Eventuelt 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Kredsstyrelsen 
 
 
 



 

     Hoved MED  
 
Bent Hansen er arbejdsmiljørepræsentant og Lars Pedersen er udpeget af Danmarks 
Lærerforening for FTF til at sidde i kommunens øverste udvalg for medindflydelse og 
medbestemmelse.  
I det forløbne år har udvalget afholdt 6 ordinære møder, to ekstraordinære møder, en 
temadag og deltaget i to budgetseminarer sammen med byrådet. Derudover har der været 
nedsat arbejdsgrupper hvor både Bent og Lars har deltaget. 
Det kan anbefales at finde referaterne fra HovedMED på Haderslev.dk, hvis man er 
interesseret i detaljer om hoved-MEDs arbejde. 
HMU har af speciel interesse for lærerne arbejdet med at implementere 
kompetenceudvikling. Der har som noget forholdsvist nyt været afsat både tid og penge til 
at igangsætte uddannelse af læse- og matematikvejledere som et projekt, der omfattede 
jobtræningspersoner. Projektet kom for sent i gang, og det gav lidt startvanskeligheder, 
som kunne være undgået, men generelt er det mit indtryk, at det er et godt projekt. 
Vi har i HMU evalueret budgetprocessen. Der var generelt enighed om, at direktionens 
ønske om større medarbejderinvolvering ikke er slået igennem. Vi kom simpelthen for sent 
ind i processen. Vi skal allerede på banen i det tidlige forår, så det vil vi forsøge fra 2014. 
 
 

Service MED - Børn og familie 
 
Udvalget er sammensat af medarbejderrepræsentanter fra Børn og Families forskellige 
afdelinger. Haderslev Lærerkreds er repræsenteret ved Birgitte Kjøng som FTF-
repræsentant og Bent Ø. Hansen som AMR-repræsentant. 
Formand for udvalget er direktør Charlotte Friis, og næstformand er Bent Ø. Hansen. 
Service-MED drøfter problemstillinger fra Hoved-MED, og ligeledes er man det 
opsamlende udvalg for underliggende MED-udvalg. 
I den forbindelse afholdes før hvert Service-MED-møde (ca. 4 gange årligt) et formøde, 
hvor alle medarbejderrepræsentanterne for Distrikts-MED deltager. Her gennemgås 
dagsordenen for det kommende møde. 
Processen er langsommelig og virker ikke efter hensigten 
 
 

Distrikt-MED-Vest  
  
”DistriktsMed-Vest har kun mødtes til tre ordinære møder, der alle har været en smule 
præget af en del usikkerhed om, hvad opgaven egentlig går ud på. Dels fordi der sidder 
medarbejdergrupper, der måske burde have, men egentlig ikke rigtigt har noget med 
hinanden at gøre, men mest fordi distriktsledernes kompetenceområder fortsat står noget 
hen i det uvisse”. 
Således var ordene i sidste års beretning fra DistriktMED vest. Når jeg medtager teksten i 
sin fulde form, er det, fordi den stadig gælder. Distrikterne mangler stadig faglig fundering, 
og debatterne bliver derefter. 
 
 
 



 

Distrikt-MED-Syd  
 
Jeg, Birgitte Kjøng, sidder i distrikt MED Syd sammen med repræsentanter for andre 
områder i Børn og Familie, også fra ledelsessiden. Formand for distrikt MED Syd er 
distriktschef Morten Oldrup. 
 
Vi mødes 3-4 gange om året med fokus på aktuelle tiltag/problemstillinger i forhold til det 
tværfaglige samarbejde i distriktet. Nogle af temaerne har været: 
Budgetdrøftelse, kompetenceudvikling for ledere/personale, voldspolitik, rygepolitik, tanker 
omkring et distriktsnetværk, trivselsundersøgelsen. 
 
 

Distrikt-MED-Nord  
 
Er et MED-udvalg for skoler, daginstitutioner, familiepleje, dagpleje osv. i det nordlige 
Haderslev. 
Formand for udvalget er distriktchef Ina Ahrensberg. 
Med-udvalget er forbundet med rigtig meget spildtid, da berøringsfladerne mellem de 
enkelte faggrupper er meget lille.  
Forhåbentlig evalueres distriktsstrukturen på et tidspunkt, så man kan få en mere 
hensigtsmæssig organisation.  
 
 

 

Fællesråd  
 
 
Formålet med fællesrådsmøderne er gensidige orienteringer og drøftelser af overordnede 
temaer mellem repræsentanter fra alle skolebestyrelser, medarbejderrepræsentanter, 
elevrepræsentanter, skolelederrepræsentanter, direktør for Børn og Familie, skolechefen, 
leder af PPR samt hele udvalget for Børn og Familie. Iht. styrelsesvedtægten afholdes der 
4 årlige møder.   
Styrelsesvedtægten er senest revideret 1. marts 2010 og er ikke formelt ajourført med de 
strukturændringer, der er sket i forbindelse med Haderslev-reformen. Styrelsesvedtægten 
er pt. ikke tilgængelig på kommunens hjemmeside. 
 
Det er politisk besluttet, at fællesrådsmøder skal afvikles med 2 møder i distrikterne 
(daginstitutioner og skoler) + 1 fagopdelt møde - samt efter behov. (9 møder) 
 
På januar-mødet 2014 er der foreslået/godkendt et revideret koncept for Fællesrådets 
mødeaktiviteter. Mødeaktivitet skal reduceres fra 9 møder til 6 møder (et møde i hvert 
distrikt, samt et årlig fællesmøde for hele skoleområdet). Forslaget har endnu ikke været 
sendt i høring.  
 
Fagopdelte fællesrådsmøder for skoleområdet: 
Den 3. juni 2013 blev der afholdt et dialogmøde vedr. anvendelse af opsparede lønmidler 
fra lockouten af lærerne. 
 



 

Den 26. september blev der afholdt fællesmøde omkring budget.  Her blev der givet udtryk 
for stor bekymring over manglende behandling af indsendte høringssvar. Der blev 
orienteret om kompetenceplan for skolereformen. Desuden blev en status på Haderslev-
reformen drøftet. Især diskussion om udfordringer/problemer med fællesskoler blev drøftet 
samt den store stigning i klassekvotient.  
 
Den 5. december var der indkaldt til møde, hvor kvalitetsrapport for skolerne var til 
drøftelse. Skolereformen og en kommende evaluering af Haderslev Reformen var også på 
dagsorden. Mødet blev aflyst pga. storm/orkan. Der er ikke indkaldt til et erstatningsmøde. 
 
Fællesrådsmøder i distrikterne: 
Der har ikke været afholdt de tiltænkte fællesrådsmøder i distrikterne. Det reviderede 
koncept for fællesrådsmøderne skal nok ses i dette lys. 
 
 

Kursusforum SYD 
 
Forpligtende kredssamarbejde 
Som en del af det forpligtende kredssamarbejde (Kolding, Aabenraa, Tønder, Sønderborg 
og Haderslev) har kursusudvalget (RO/BK) deltaget i møder i kursusforum Syd. Der 
afholdes mellem 4 og 5 møder årligt. Alle møder holdes i Aabenraa.  
 
Udvalgets opgave er at tilrettelægge relevante kurser for TR-gruppen med udgangspunkt i 
behovsafdækning fra de forskellige kredse. Det skal ses som et supplement til DLF´s 
kursuskatalog. 
 
2013 har været præget af den nye skolereform, opsigelse af arbejdstidsaftaler og lock-out i 
foråret. Alt det har betydet en massiv indsats fra hovedforeningen i form af møder og 
konferencer for at klæde TR’er bedst muligt på i forhold til det nye, som vi også som 
kredsstyrelsesmedlemmer har deltaget i. 
 Derfor har der kun været ganske få møder i det forpligtende kredssamarbejde i efteråret 
2013. 
I foråret arbejder vi på et fælles kursus for alle de ovenstående kredse, både i forhold til 
erfaringsudveksling og Folkeskolereformen. 
 
Lokalt 
 
Der har været afholdt 2 kurser for TR´er og AMR´er i Haderslev Lærerkreds, udsprunget af 
ovenstående, med lokale kursusholdere fra kredsene, Mads Lund fra Åbenrå og Lars 
Pedersen fra Haderslev. 
Temaerne har været en grundig gennemgang af Lov 409 om arbejdstid, og de nye 
elementer i Folkeskolereformen, herunder bl.a. understøttende undervisning og 
betydningen af arbejdet i MED, herunder retningslinjer for arbejdets tilrettelæggelse. 
Derudover har der været fælles møder på kredsen, hvor både TR og AMR har deltaget, 
her med fokus på reformen lokalt. 
 
 
 
 



 

Pædagogisk udvalg 
 
Pædagogisk Forum Syd (PFS) er et udvalg med repræsentanter fra alle sydjyske kredse. 
Kreds 93 er repræsenteret ved Birgitte og Marianne. Udvalgets formål er at styrke og 
udvikle kredsenes arbejde med pædagogiske forhold, at koordinere kredsenes arbejde på 
området samt sætte den pædagogiske dagsorden. 
Udvalget mødes ca. 4 gange årligt, hvor et fast punkt er erfaringsudveksling mellem 
kredsene. Derudover har temaerne om inklusion og skolereformen fyldt på 
dagsordenerne. 
Vi deltager endvidere hvert år i DLF´s konference omhandlende pædagogiske forhold. I år 
er konferencens tema ”Folkeskolereform – skolens udvikling”. Konferencen kombinerer 
indlæg fra eksperter på det aktuelle pædagogiske område med deltagerdebat og indlæg 
fra DLF´s skole- og uddannelsespolitiske udvalg. 
I år har skolereformen og forarbejdet med denne selvfølgelig fyldt meget på både lokalt og 
nationalt niveau. Lokalt i Haderslev har der været nedsat idé-genereringsgrupper, for at 
komme med idéer og input til beslutninger vedr. folkeskolereformens indhold, 
understøttende undervisning, anderledes organisering af skoledagen, den åbne skole 
m.m. Arbejdet i disse grupper har ikke været helt nemt pga. manglende ramme-udmelding 
på hele skoleområdet og en generel usikkerhed på, hvad reformen vil bringe. Derfor har 
flere af debatterne i disse grupper været ”ukonkrete” og luftige. 
Desuden har pædagogisk udvalg og kredsstyrelsen i øvrigt arbejdet for at synliggøre 
andre pædagogiske problemstillinger affødt af Haderslev kommunes skolereform, f.eks. alt 
for store klassekvotienter og utilstrækkelige fysiske rammer. 
Det næste års tid vil arbejdet i pædagogisk udvalg selvfølgelig være koncentreret om 
implementeringen af folkeskolereformens (u)pædagogiske indhold, og vi vil hele tiden 
forsøge at påvirke til pædagogisk fremfor økonomisk tænkning i denne 
implementeringsproces. 
 
 

Arbejdsmiljø 
                                     
Arbejdsmiljørepræsentanterne på skolerne har igen i år haft nok at se til. Arbejdsmiljøet 
har været under pres, i foråret oplevede vi en lockout og et efterfølgende lovindgreb. Med 
efterfølgende usikkerhed, frustrationer og tillidsknæk til ledelsen.  
Når vi skriver august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft - sammen med 
folkeskolereformen, store strukturændringer for planlægningen og udførelsen af såvel 
lærernes og elevernes skoledag. I arbejdet med at få disse ændringer på plads til august, 
har AMR’erne i den grad fået en nøgle rolle ude på skolerne. Mange af AMR’erne giver 
udtryk for, at mange af såvel fysiske som psykiske rammer ikke er i orden. 
Haderslev Lærerkreds har i november 2013 igen foretaget en undersøgelse af 
arbejdsmiljøet blandt lærerne på skolerne. Ud af 537 medlemmer, som fik spørgeskemaet 
tilsendt, svarede 347, svarende til ca. 65%, hvilket i statistikkens verden gør 
undersøgelsen valid. I november 2012 viste undersøgelsen, at 16% af lærerne inden for 
de sidste 12 måneder havde været hos lægen for at tale om arbejdsbetinget stress, altså 
ca. hver 6. lærer. Dette tal var i år steget til 18% - ca. hver 5! 
Der blev i undersøgelsen også sat fokus på inklusionen. Resultatet viser, at der er meget, 
der ikke fungerer.  

• 79 % af de adspurgte mener, at inklusionen har en negativ eller meget negativ 
betydning for undervisningen.  



 

• 71% af de adspurgte mener, at de i mindre grad eller slet ikke har kompetencerne 
til at inkludere elever med særligt behov i undervisningen 

• 85% af de adspurgte vurderer, at de i mindre grad eller slet ikke har de nødvendige 
resurser eller støttefunktioner til at inkludere i undervisningen. 14% synes i nogen 
grad. 

• 68% mangler opbakning fra ledelsen til inklusionsopgaven. Slet ingen opbakning 
21% og opbakning i mindre grad 47 %. 

60% mener, at de kun i ringe grad eller slet ikke får informationer -  dette drejer sig om 
vigtige beslutninger, femtidsplaner og ændringer, det viser en generel mangel på 
kommunikation. Undersøgelsen viser også, at der efter lockouten i foråret er slået skår i 
tillidsforholdet mellem leder og lærer. I alle resultaterne i afsnittet om samarbejde og 
ledelse er resultaterne blevet dårligere end i 2012.   
Lærerne er pressede, og det skal tages alvorligt. Arbejdsmiljøet vil vi fra kredsens side 
have et skarpt fokus på fremadrettet og holde de ansvarlige op på, at det skal forbedres. 
Kredsen takker for godt samarbejde i 2013/2014.  
 
                                                                                                                      

Pensionisterne-fraktion 4 
 
2013 blev præget af forårets lockout og efterfølgende lovindgreb. Der blev afholdt 2 
ekstraordinære kongresser udover den ordinære kongres i september. Kongresserne var 
præget af et fantastisk foreningssammenhold. ”Medlemmerne er Danmarks 
Lærerforening”, sagde Anders Bondo Christensen bl.a. Som pensionister bliver vi lidt 
forkælede med værelse på kongreshotellet, og det sætter vi stor pris på. Vores 
hovedstyrelsesmedlem Greta Jørgensen er en aktiv stemme i foreningens arbejde.  
I år er der opslået 5 pensionistkurser samt det nordiske pensionisttræf i Trondheim i 
Norge. Fraktion 4’s medlemmer opfordres kraftigt til at søge disse kurser. De er meget 
efterspurgte, men en fast optagelsesprocedure gør optagelse muligt på et tidspunkt. 
Et særligt problem for de overenskomstansatte pensionister opstod, fordi Skat ikke ville 
godkende fradrag af fagligt kontingent for denne gruppe. Andre fagforeninger har kendt 
det i flere år, men det er først nu, der kommer markant flere pensionister med 
overenskomstansættelse. Begrundelsen er, at foreningen ikke har indflydelse på 
pensionens størrelse, som jo afhænger af pensionsindbetalingerne til pensionskassen. 
Der er her en opgave, at gøre det fortsat attraktivt at være medlem af foreningen. Greta 
Jørgensen har rejst problemet i Hovedstyrelsen. Kunne et differentieret kontingent være 
løsningen? Vi vil lokalt arbejde for, at der fortsat er arrangementer, som giver lyst til at 
være med i fællesskabet. Antallet af pensionister forventes at stige fra 19.176 i 2012 til 
godt 20.000 i 2016, heraf 15.700 betalende (man bliver gratis medlem, når man fylder 75). 
Tidligere tjenestemandsansatte får fortsat pensionen fastsat efter aftale med 
finansministeren, og her har foreningen indflydelse. Denne indflydelse gav desværre intet 
resultat i 2013. En forhøjelse på 0,82 % blev spist af reguleringsordningens -0,82 % ! 1. 
april 2014 (hvem tænker aprilsnar) stiger tjenestemandspensionen med 0,80 %, 
plus/minus reguleringsordningen. Uanset hvad der sker, må vi konstatere, at vi har et 
reallønsfald. Dette vil præge vores oplæg til næste overenskomst. 
Pensionistforum Syd består af to medlemmer fra hver af flg. kredse: Sydslesvig, Kolding 
og de fire sønderjyske kredse. På de to årlige møder holdes kontakt til vores 
kongresdelegerede, og der orienteres gensidigt om det lokale arbejde, specielt 
arrangementerne. I maj i lige år vælges de fire årsmødedeltagere. Som noget nyt 
(vedtaget på kongressen i september 2012) vælger årsmødet (for hele landet) i august de 
10 kongresdelegerede fra fraktion 4. Valget gælder for 2 år fra 1.4.2014. På det seneste 
årsmøde i august 2013 var der kun foreslået 10 kandidater, som så var valgt uden 
afstemning på årsmødet. Poul Krebs Lange er genvalgt for perioden 1.4.2014 til 
31.3.2016. 



 

Det lokale arbejde. På idemødet i marts vælges juntaen (som er det historiske navn for 
bestyrelsen) på tre medlemmer (valgt for to år) og to repræsentanter til Pensionistforum 
Syd. Der har i 2013 været vigende tilslutning til arrangementerne med o. 20 deltagere i 
gennemsnit, dog 47 til udflugten til Fredericia og 33 til julefrokosten. Vores del af kredsens 
budget (15.000 kr.) samt en vis deltagerbetaling gør det muligt at tilbyde en god udflugt til 
en rimelig pris og til at invitere også lidt dyrere foredragsholdere. Det er dog blevet dyrere 
at engagere foredragsholdere, så vi har bedt kredsen om en budgetforhøjelse på 10 %, 
dvs. 1.500 kr. 
Tak til kredsstyrelsen for godt samarbejde og specielt til Erik Nielsen, som holder styr på 
medlemsinformationen mm. 
Grete Paarup-Petersen, Jens Thomsen og Poul Krebs Lange 
 
 

Skolelederforeningen 
 
Året 2013 vil gå ind i skolehistorien som året, hvor man oplevede den første virkelige 
konflikt på folkeskoleområdet. Der er vist ingen, der har glemt den 4 uger lange lock-out af 
de overenskomst-ansatte lærere. En lock-out, som berørte de enkelte folkeskoler i vores 
kommune vidt forskelligt. Nogle skoler mærkede det næsten ikke, mens andre skoler på 
det nærmeste lå øde hen. 
Det er ikke svært at udpege en vinder af konflikten. Det meste af landets indflydelsesrige 
organisationer stod bag KL, selvom man ikke tilkendegav sin holdning officielt. 
Dagspressen havde også taget parti, så det var en ensom lærerformand, man så på TV. 
Lærerne reagerede meget forskelligt på konflikten. Jeg oplevede lærere, der mistede troen 
på sig selv og følte sig svigtet af samfundet og lærere der tog lock-outen som et 
øjebliksbillede. Men vi kommer jo nok ikke udenom, at lock-outen har sat sig spor. 
Vi oplever en lærerforening, der har svært ved at finde troen på, at man vil samarbejde. 
Det finder jeg meget sørgeligt, og på sigt ikke særligt givende. 
Skolelederforeningen har ikke været ret meget involveret i arbejdet med implementeringen 
af arbejdstidsaftalen og folkeskolereformen. Man har fra forvaltningens side valgt at 
inddrage enkelte ledere. Det er en tendens, der er ved at vinde indpas. En tendens jeg 
finder uheldig, fordi man som person kun står til ansvar for sig selv. Hvis man havde valgt 
at inddrage de faglige organisationer, så har man skullet stå til ansvar for sine beslutninger 
overfor alle. Dette havde man gjort ved at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen. 
Lige nu bliver der  kun taget beslutninger på øverste niveau. 
Dette bliver min sidste formandsberetning, jeg stiller ikke op ved generalforsamlingen. 
Jeg håber foreningen igen vil vinde styrke og indflydelse. 
Personligt håber jeg, at man kommunalt finder en forhandlingsløsning med kredsen og får 
lavet nogle fornuftige aftaler, det fortjener folkeskolen.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Arbejdsmiljørepræsentanter 
 

Skoleår 13/14 
 
 

Hoptrup matrikel   Carsten Pedersen 
                             
Skolen ved Stadion        
Vonsbæk matrikel   Povl Mads Clausen 
    
Favrdal matrikel   Bent Hansen 
Fjelstrup matrikel   Rikke Bjørnholdt 
  
Lagoni 1.-6                             
Lagoni 7.-9.    Linda Eriksen 
 
Over Jerstal matrikel                       Christian Rich 
Bevtoft matrikel   Bent Beim 
                               
Gram Skole     Carl Gunnar Gregersen 
                               
Hammelev matrikel       Birthe Christensen 
Moltrup Skole                                Jeppe Søgaard 
Sct. Severin matrikel         Nicolina Karlskov              
 
Starup matrikel Ole Runz Jørgensen) 
Øsby matrikel                                Trine Jacobsen 
 
Sdr. Otting 0. -6.                        Majbritt Wind 
Sdr. Otting 7. – 9.   Marianne Møller 
                    
Nustrup matrikel   Ulrik Sander Mortensen 
Sommersted matrikel                      Jonna Holm 
                         
Skolen ved Kløften   Lene Vognsen 
 
UU-Haderslev     Olaf Kluge 
 
PPR     
 
STU/VSU    Hanne Holst                      
 
 
 
 
 
 



 

 

Forpligtende kredssamarbejde 
 
   
Er et forum, hvor de kongresdelegerede fra kredsene i Sydslesvig, Tønder, Sønderborg, 
Aabenraa, Kolding og Haderslev på månedlige møder drøfter foreningens politik og 
udveksler erfaringer mellem kredsene. Hovedstyrelsesmedlem Per Sand Pedersen 
deltager i møderne, som altid er placeret dagen før hovedstyrelsesmøder. Derfor kan Per 
Sand på den måde få drøftet evt. tiltag med baglandet, inden han deltager i 
hovedstyrelsesmødet. Møderne foregår i Aabenraa Lærerkredses lokaler. 
Der har været heftig mødeaktivitet i forbindelse med folkeskolereform og manglende 
aftaler. Det er af meget stor betydning, at vi på den måde kan udveksle erfaringer, og det 
er pudsigt at se, hvordan man kan se, at kommunerne også snakker sammen.  
 
 

UC-Syddanmark 
 
Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg Haderslev, i daglig tale 
heldigvis bare kaldet UC-SYD, har nu 4 år på bagen. 
Kredsformanden i Haderslev Lærerkreds, Bent Øxenberg Hansen, er valgt som 
næstformand i bestyrelsen, hvor regionsformand Carl Holst er formand. 
Læreruddannelsen har i både Esbjerg og Haderslev haft et vigende antal studerende, dog 
knap så stort et fald, som generelt på landsplan. Der er ingen tvivl om, at forårets lockout 
og den negative omtale af lærere og lærerjobbet har haft ganske afgørende betydning for 
antallet af ansøgere.  
Strategien for det kommende UC-Syd bruges der meget krudt på. P.t. er der 5 campusser i 
Esbjerg, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. Sygeplejeskolen i Sønderborg skal 
flyttes. Bygningerne er ikke egnet til undervisning. Det bliver afgjort på bestyrelsesmødet 
31. marts 2014, hvor en ny skal placeres. 
Fra 1. maj 2014 skal en ny bestyrelse vælges. 
 
 

Hjemmeside, nyhedsbrev og IT 
 
Hjemmesiden http://kreds93.dk er en dynamisk hjemmeside, som hele tiden opdateres 
med referater fra møder og lign. Hjemmesiden er bygget op ligesom hovedforeningens 
hjemmeside, og der er mange link til denne. 
På hjemmesiden under ”Nyheder” kan man se de sidste års nyhedsbreve til 
medlemmerne. Nyhedsbrevet udsendes hver fredag og indeholder korte informationer, 
samtidig med at kredsens holdninger også luftes her. 
Vi fik problemer med vores normale udbyder, og det betød lidt uregelmæssigheder i 
udsendelsen af nyhedsbreve. Det har vi fået bedre styr på, men endnu virker det ikke helt 
tilfredsstillende. 
 
Samtidig har vores nye medlemssystem givet mulighed for at sende mails direkte til 
medlemmerne, og det benyttede vi os af i stor stil under og efter lockouten.   
 
På IT-siden er der ikke investeret i det forløbne år, men maskinparken bliver udskiftet i 
foråret 2014 



 

Budget 2014 
 

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2014 

  Budget Regnskab Budget 

2013 2013 2014  

Indtægter: Kontingent: 1.753.000 1.748.386 1.721.000 

Renter, udbytter, kursgevinster: 35.000 39.926 35.000 

Adm. Særlig Fond: 20.000 20.000 20.000 

Akutfond: 390.000 425.763 425.000 

Indtægter i alt: 2.198.000 2.234.075 2.201.000 

 Udgifter: Styrelsesudgifter: 
 Frikøb: 1.381.000 1.401.025 1.328.000 

Lønharmoni./time-
dagpenge/diæter: 189.000 191.879 227.000 

Kørsel: 10.000 14.646 15.000 

Telefon: 13.000 11.256 12.000 

Kongres: 25.000 17.603 10.000 

Kurser og møder: 20.000 27.701 25.000 

1.638.000 1.664.110 1.617.000 

TR-udgifter: 
 Frikøb: 50.000 99.473 75.000 

Telefon: 10.000 9.400 10.000 

Time-dagpenge/diæter: 10.000 8.576 10.000 

Kørsel: 10.000 8.094 10.000 

Kurser: 50.000 57.921 95.000 

Møder: 25.000 19.955 25.000 

155.000 203.419 225.000 

  Hjemmeside: 1.000 440 1.000 

Kurser og møder: 50.000 42.611 50.000 

Pensionister: 15.000 16.696 20.000 

Medlemsaktiviteter: 40.000 47.552 40.000 

Lokaleudgifter: 100.000 95.739 100.000 

 Adm.udgifter: 
 Porto: 3.000 2.420 3.000 

Forsikringer: 15.000 12.997 13.000 

Abonnementer: 7.000 6.426 7.000 

Kontorartikler: 5.000 497 5.000 

Fotokopiering: 5.000 1.491 5.000 

Inventar: 5.000 5.428 5.000 

Telefon: 11.000 11.289 11.000 

Edb (hardware, software, drift): 10.000 349 40.000 

61.000 40.896 89.000 

Øvrige udgifter: 
 Andre udgifter: 20.000 30.146 35.000 

Revision: 13.000 13.675 14.000 

Kredsfond: 10.000 5.125 10.000 

Gaver og repr.: 5.000 2.150 3.000 

Lønsumsafgift: 26.000 25.680 20.000 

74.000 76.777 82.000 

 Udgifter i alt: 2.134.000 2.188.241 2.224.000 

 Overskud/underskud: 64.000 45.834 -23.000 



 

 

 

Lærernes alders- og 

kønsfordeling i kreds 93 
 

 
 
 
 
 

Medlemstal 
 
 

Fraktion 
 

1 
lærere 

 

 
2 

børnehave- 
klasseledere 

 
3 

Ledere/ 
komm. chefer 

 
4 

efterlønnere/ 
pensionister 

 
5 

lærer- 
studerende 

 
6 

særlige 
medlemmer 

Pr. 1. jan. 
2013 

564 33 1 258 0 2 

Pr. 1. jan. 
2014 

542 27 1 261 0 2 

 
 
 
 
 
 



 

Forslag til kontingent 2013 
 
 

Kontingent 
pr. måned 

Fraktion 1-3 
(alm. medl.) 

Fraktion 4 
(pensionister) 

Fraktion 6 
(særl. medl.) 

Hovedforening: 100 kr./520 kr. 71 kr. 94 kr. 

Kreds 93: 47 kr. 20 kr. 17 kr. 

I alt: 147 kr./567 kr. 91 kr. 111 kr. 

    

 

Funktioner i kredsstyrelsen 
 

   

Hovedområder Arbejdsopgaver Den ansvarlige er understreget 

Arbejdsmiljø Psykisk 

EGB, BH og MH 
Fysisk 
APV 
Forpligtende 
kredssamarb., Amfo-syd 

Arbejdstidsaftale Centrale aftaler 
BH, Alle 

Lokale aftaler 
Blad Skriftlig beretning 

Alle 
Procedurer 
Ansvarlig BH 

Børnehavekl.-lederne Ansvarlig BH 
Procedurer 

RO 
Netværk 

UC-SYD UC-SYD – bestyrelsen 
BH Efter- og 

videreuddannelsesudvalg 
IT Procedurer 

RO 
Kontaktperson 

Flexjob, skånejob 
m.m. 

Overordnet ansvarlig 
BH, LP og RO Nye tiltag 

Statistik 
Forpligtende 
kredssamarbejde 

FKS 
BH, LP og RO 

 
Haderslev kommune Hoved-MED LP og BH 

Service-MED BK og BH 
Distrikts-MED LP, BK, RO og BH 
Fællesråd MH og RO 
Fællesråd distrikt RO(N), BK(S) og LP(V) 
Forhandlingsudvalg BH, LP og RO 
Fælles Forum LP, BH 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

Hjemmeside Ajourføring 
BH og RO 

Udvikling 
Kontor Procedurer 

EN og BH 
Journalisering 
Indkøb af kontorartikler 
Indretning 
Indkøb generelt MH 

KS-møder Procedurer BH 
Referent LP 
Praktisk arrangement BK, EGB og MH 

Lederforeningen Kontaktperson BH 
Løn og ansættelse Ansvarlig BH og Alle 
   
Møder og kurser TR-kursus 

BK og MH  

Julefrokost 
Sommerafslutning 
Medlemspleje 
Julelotto 
Kursusforum Syd  

Overenskomstansatte Nye tiltag 
LP og RO 

Statistik 
Lærernes Pension RO og EGB 

Pensionsberegning Procedurer 
EN, BH og RO Foretage beregninger 

Nye tiltag 
Pensionistarbejde Procedurer 

EN og BH 
Økonomi 

   
Post Procedurer 

Alle Åbning af post 
(kontorvagten) 

 Udsendelse af post 
generelt BH 

Pædagogik Pædagogisk udvalg, 
kredsen 

MH og BK 
Forpligtende 
kredssamarbejde 

Sagsbehandling Procedurer 
BH, LP og RO Nye tiltag 

 
Skolebibliotek Kontaktperson BH 
Specialundervisning Procedurer 

EGB og BH  
Netværk 

Tjenestemænd Nye tiltag 
EN og BH 

Statistik 
TR-kontakt Procedurer 

MH og BK  

TR-møder 
Kursustilbud 
Tilmeldinger til 
arrangementer 
TR-mappen 
(elektronisk) 
Referent LP 



 

Praktisk arrangement Alle 
UU-vejleder Procedurer 

BH 
Netværk 

VSU 
Voksenspecialunder- 
visningen 

Procedurer 
EGB og BH Netværk 

STU Kontaktperson EGB og BH 
Sundhed og 
Ernæring 

Kontaktperson BH 

 
 
 

TR og suppl. 1.8.2012-31.7.2014 
 

Skole  Tillidsrepræsentant Suppleant 

Bevtoft-Over Jerstal 
 Bo Bøttiger Andersen Bent Beim 

 Christian Rich Mika Sørensen 

Favrdal-Fjelstrup 
 Bent Øxenberg Hansen Marianne Holler Kanstrup 

 Hardy Andersen Bettina Jensen 

Gram  Jette Petrea Lund Lars Pedersen 

Hammel.- Sct. Severin 
 Birthe Christensen  

 Kirsten Bundgård Lassen Ove Holm 

Hoptrup  Susie Klaustrup Carsten Pedersen 

Lagoni 
0.-6. Jesper Skovsbøl Rasmussen Henning Raeder 

7.-9. Lars Thykjær Grønfeldt Jeanette Borg 

Moltrup  Bo Bojesen Jeanette Quvang 

Nustrup-Sommersted 
 Annemarie L. Christensen Ulrik Mortensen 

 Karen Jessen Jonna Holm 

PPR  Laila Steenberg-Olsen Lotte Thorlak 

Sdr. Otting 
0.-6. Birgitte Gro Kjøng Kirsten K. Trige 

7.-9. Anne Balleby Hansen  

Skolen v. Kløften  Lars Pryds Nielsen Lene Vognsen 

Skolen v. Stadion 
 Björn Jensen Jan Johnsen 

 Erik Gjødrik-Baumgarten Mette Rosenlund 

Starup-Øsby 
 Ulla Andersen Viola Vieregge 

 Arne Ludwig Møller Karina Nissen 



 

 
 
 
 

 

UU-Haderslev  Leif Hartmann Rut von Qualen 

VSU/STU  Dan Friis Nielsen Tina Thomsen 


