
   
 
 

 

Haderslev Lærerkreds - kreds 93 
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Du indkaldes hermed til kredsstyrelsesmøde 
 
onsdag d. 17. december 2014 kl. 08.00 – 09.45 på kredskontoret 
 
Dagsorden  
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra mødet 3. december 2014 

 referat godkendt 
 Det er bekræftet at Anders Bondo kommer og taler med 

formændendene d. 5.januar om indsatsområder 
 Der er bestilt 14000 kalendere (fra 40 lærerkredse) 

 
3. Fra udvalg, møder kurser etc. 

Service-MED 5.12.   RO og BH 
 MED aftale/struktur drøftet. Der er et klart ønske om at få et 

daginstitutionsMED samt et skoleMED 

FKS 8.12.   BH 

 sygemeldinger og de mange henvendelser til 
kredskontorer drøftet 

Hoved-MED 16.12.   BH 

 Midlertidig MED struktur på dagsordenen. Kommunen får 
ikke forventet refusion for skattenedsættelser, der mangler 
20 mill. 

 
4. Trivselsundersøgelse 

  Status  
 Fin pressedækning af undersøgelsen. Positivt, at der nu er afsat 

25 mill. til området, der skal være opmærksomhed på at 

ressourcerne bruges på at nedsætte lærernes undervisningstimetal 

    
5. Skolereform/arbejdstid 

Fælles indgangsvinkel til TR-erne i forbindelse med udmøntningen 
af ekstra millioner  

 Det blev drøftet hvordan de enkelte skoler bedst kan udmønte de 

ekstra millioner - om der bør ansættes lærere til 

dobbeltlærertimer fra 1.2., hvorefter de enkelte skoler henover 

foråret laver ny planlægning for skoleåret 2014-2015, eller om 

det mest praktisk mulige hedder ansættelse pr. 1.8.. Hvis der 

http://kreds93.dk/


ansættes pr. 1.2., skal der laves ny skemalægning og laves 

opgørelse for alle læreres undervisningstillæg 

 

 Høringssvar vedr. frisættelse af ungeuniverser drøftet. Blandt 

medarbejderne opleves manglende synlig ledelse. Kredsstyrelsen 

enige om, at dette forslag er for tidligt at tage kvalitativt stilling 

til, der bør være en længere erfaringstid inden der evalueres/tages 

stilling til evt. frisættelse 

 Refusion vedr. TR/ AMR samt kredsarbejde drøftet. For at undgå 
unødig bureaukrati opfordrer lærerkredsen til, at der kun søges 
refusion for undervisningstimer og planlagt mødeaktivitet. Der 
opkræves ikke refusion for kredsarbejde. Kredsfrikøbet går via 
kommunen, BH laver udregning på, hvilken procentdel af af 
kredsstyrelsens løn, der betales frikøb af. 

 

 

 

6. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
Jule-møde. Evaluering 

 Hyggelig eftermiddag. Vi smider efterfølgende for meget 
mad ud, næste år nøjes vi med smørrebrød 

 
7. Grønspætteside 

Under dette faste punkt fremlægges evt. lokale tiltag som ønskes 
tilføjet grønspættebogen 

 

 Implementeringen bør tages op på TR møde 

 
8. Kalender 

Hvor mange kalendere skal vi have i 93? 
 Vi bestiller til alle medlemmer 

 

 
9. Regnskab 

Opfølgning på regnskab 
 Gennemgang og drøftelse af foreløbigt regnskab 

10. Eventuelt 
Herunder medlemshenvendelser i juleperioden 
. 
 

Venlig hilsen 
Bent Hansen 
 


