
 

   

 

 

 

Haderslev Lærerkreds - kreds 93 

Laurids Skaus Gade 12, 2.  –  6100 Haderslev 
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Du indkaldes hermed til kredsstyrelsesmøde 
 

onsdag d. 19. november 2014 kl. 08.00 – 09.45 på kredskontoret 
 

 

Dagsorden  
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden. Godkendt.  
2. Godkendelse af referat 

Referat fra mødet 29. oktober 2014 Godkendt 
 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. 
Fællesrådsmøde NORD 12.11.   RO   

 Forpligtende kredssamarbejde 10.11.   BH 

TR/AMR konference 12.11.   RO, BK, MH, EGB og BH 

Referat fra Fællesråd v.RO : en snak om "de gode historier", men også bekymring for 
arbejdsvilkårene for lærerne 

Forpligtende kredssamarbejde v. BH : Foreningen centralt skal spare - vigende 
medlemstal. Idé fra Kolding om at kredsen besøger de enkelte TR på skolerne. 
Lærerstandens Brand evt. interesseret i samarbejde om udarbejdelse af kalender 
TR/AMR konference. God tilfredshed med punktet om MED systemet, god tilfredshed med 
dagen. Evaluering 

Pædagogisk forum syd v. MH: Bl.a. om kompetenceafdækning 
 

4. Trivselsundersøgelse 

  Orientering, drøftelse og endelig beslutning om spørgsmålene.  
Fremlægning af undersøgelsens foreløbige spørgsmål, samt tilretning og tilføjelser til 
denne. Planen er at undersøgelsen sendes ud fredag d.21.11. med en svarfrist på en uge. 
 

    

5. Skolereform/arbejdstid 

Kredsformandsmøde 13.11.   BH  
Oplæg ang. ytringsfrihed. Gruppearbejde omkring de fem indsatsområder 

Forhandlingsmøde d. 31.10.   RO og BH  
Nyeste udgave, bl.a. indeholdende nyt om vejledertillæg, fra d.31.10. Næste møde 
mandag d.24.11. 
Drøftelser om temaer til næste møde: Aftale for TRs arb.vilkår, refusion mellem kreds og 
skoler, tillæg ved skole-hjem samtale 
 

Arbejdsmiljøet/ det kollegiale sammenhold på skolerne lider under arbejdsvilkårene 

http://kreds93.dk/
http://kreds93.dk/


 

 

 

6. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
Drøftelse af struktur på TR-møder fremover 

Drøftelse af hvorledes vi kan stramme op om mødeledelse 
 

TR juleafslutning d.10.12. BI og MH sørger for arrangementet 
 

BI og MH har købt julegaver til TR 
 

7. Hjemmeside 
Orientering om ny hjemmeside  

RO og BH arbejder med at få den nye hjemmeside sat op 
 

8. Praktikaftale 
Drøftelse inden møde 21.11. med Bent-Ole. 5000 kr. fra UC syd 
pr studerende, de 4000 skal ud til praktiklærerne. En opfordring til 
kommunen om at afsætte ressourcer til praktikken, da der både er 
ekstra opgaver forbundet hermed, og da skolen får "ekstra 
lærere" i praktikperioden 
 

9. Eventuelt  Banko d.26.11. : EB sørger for kontanter samt gavekort. BI og MH 
sørger for det øvrige 

 

 

Venlig hilsen 

Bent Hansen 
 


