
 

    

Haderslev Lærerkreds - Kreds 93 

 

 

Referat TR møde d.14.01. kl. 14-16  

1.Mødets start 

- Velkommen 

- godkendelse af referat – blev godkendt 

- punkt 3 – en skolerunde 

Generalforsamling 19/3 kl. 1730 Hotel Vojens 

2. Meddelelser                    

- Div. udvalg og møder.  

MED-aftale Haderslev Kommune er ved at blive revideret af forhandlingsudvalget 

Møde i Partsudvalget vedr. kompetenceudvikling.  

Afklaring omkring frikøb af TR og KS er næsten på plads. BH sender ud når 

endeligt. 

Der er sendt medlemsbrev ud vedr. ferieafholdelse i uge 7 pga manglende 

ferieoptjening pga lockout. 

 

3. arbejdstid – nyt fra skolerne 

Placering af sommerferie. Haderslev Lærerkreds har ingen aftale om placering 

med kommunen. Der blev givet udtryk for, at det er godt med 4 hele uger. Bøvlet 

med skæve uger i forhold til feriebestilling. Plejer at være de sidste 4 uger af juli. 

 

Hjortebro: Udfordring med tidspukkel fra skolerejse. 

Bevtoft/Over Jerstal: UV-tid skolebib ej afklaret. Flere langtidssyge 

Øsby: Ny afdelingsleder 

Gram; Ny leder. Der har ikke været stillingsopslag, men godt der er ro på nu. Hårdt 

ramt af tildelingsmodel pga få elever i udskoling. 

Sct. Severin: Den lovede opgørelse af uv-tid udvidet undervisning begreb til jul, 

kunne ikke lade sig gøre på grund af teknik? BH, det skal der følges op på. Ej ok 

Der er ansat ekstra pædagoger/ledere, men ej lærere pga der ikke er 

ledige.(Ekstra midler) 

Hammelev; Ny midlertidig afdelingsleder ansat. 

 



Skolen ved stadion: Uenighed om tid til kurser 

Lagoni: Mangler rammer for ansættelsesprocedurer ifm ny leder 

Favrdal: Nye leder samt mange ansøgere til ledige stillinger 

 

 

4. Oplæg til fælles forståelse/aftale med kommunen ang. arbejdstid næste 

skoleår 

Et oplæg til rammer for en aftale blev grundigt drøftet. Der blev opfordret til at drøfte 

videre i faglig klub og give tilbagemelding 

 

 

5. Orientering vedr. forberedelse til TR uddannelse 

Der udsendes en mail med powerpoint vedr. MED-struktur 

 

6. Evt. 

 

       

  Venlig hilsen 

  Birgitte og Marianne 

 


