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TR møde d.10.12. kl. 14-15.00 i salen  

med efterfølgende julefrokost i cafeen fra 15.00 

Referat 

1.Mødets start 

Velkommen.  

2. Meddelelser                    

- Vær opmærksom på DLF´s uddannelsestilbud. Plakat ophænges. 

- Lærerkalenderen udkommer i Haderslev Lærerkreds ultimo april. 

- Anders Bondo mødes med 5 sydjyske kredsformænd d. 5. januar 2015. Vi har 

bedt om en snak vedr. de mange tiltag fra DLF centralt. 

- EGBA: Husk aflevering af kørselssedler samt oplyse kontonr. 

- Der er en revision i gang omkring lokal-Hovedmed-aftalen herunder MED-

struktur 

- Der er konstitueret en ny leder på Lagoni i foreløbig 3. mdr. 

- Ny leder ansat på Favrdal 

 

3. Orientering om og kort drøftelse af 

 Frisættelse af ungeuniverser.  

Der er en høring i gang. Måske vigtig at være opmærksom på, at evt. følge 

omkostninger ved en frisættelse ikke er med i beregningerne. Men kun 

alene merudgift til Ledelse. Desuden er der besluttet at der skal leveres for 

ca. 4. mio. mere ledelse. 1 Pæd.leder pr. 25. medarbejdere. TR fra Lagoni 

7-9, og Sdr. Otting 7-9, kunne fint se fordele i at få egen leder. 

 

 Decentrale aftaler på skolerne 

Vigtigt at være opmærksom på, at evt. aftale om nedsættelse af 

undervisningstillæg, kun kan laves via Kredsen. Men kredsen vil være 

meget positiv indstillet på at lave aftale omkring dette, når/hvis muligheden 

for at nedsætte undervisningstimetallet. 
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 MED-møder på skolerne om ekstra millioner kr. 

De ekstra 25 mio. er på vej ud til skolerne via tildelingsmodellen, det er 

således vigtig at LokalMED drøfter anvendelse af disse 

 Trivselsundersøgelsen 

Desværre bekræfter undersøgelsen bekymring om arbejdsmiljøet. Der er 

udsendt pressemeddelse og undersøgelsen kan ses på hjemmesiden. 

 Ny hjemmeside 

Info fra den gamle hjemmeside er nu lagt over. Der arbejdes løbende med 

opdatering 

 Grønspættebogen 

En lokaludgave af DLFs grønspættebog er nu på hjemmesiden med 

kredsen kommentarer, som løbende opdateres. 

 Af andre aktuelle punkter der dukker op inden onsdag 

 

4. Evt. 

Formanden uddelte Priser til Carsten, Hoptrup og Marianne, Favrdal 

Efterfølgende hyggeligt samvær samt formandens Juletale. 

       

         RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


