
    

Haderslev Lærerkreds - Kreds 93 

Laurids Skaus Gade 12, 2. sal, 6100 Haderslev 

Telf.: 74 53 10 50  - www.kreds93.dk   -   E-mail : 093@dlf.org  

  

 

Der indkaldes til Tillidsrepræsentantmøde onsdag d. 19.8. kl. 14-16 i den store mødesal 

på Laurids Skausgade 12, 1. sal 

 

Referat 

1. Mødets start 

Navneopråb 

Velkommen til ny TR i Bevtoft,  Heidi 

 

2. Meddelelser                    

- Div. udvalg og møder.  

1) Bent orienterede om fremtidens kommunale økonomi i Haderslev fra kommunens 

budgetseminar 

2) Ang. det indkaldte møde for skoleledere og TR torsdag d.10.9. - mødet flyttes, da 

hele kredsstyrelsen er på kongres den dag 

3) Nyansættelser og forflyttelser, nogle af dem er ikke medlem - prik til dem som ikke 

er medlem af foreningen 

4) TR udsendelse om opgørelse af arbejdstid fra 25.6. Kommunen er forpligtet på at 

lave en arbejdstidsopgørelse til alle lærere over året (15/16) – skal laves efter 

d.31.7.2015 

5) Der indkøbes Fix og flex registreringssystem til alle skoler 

6) Kongres: Kredstyrelsen er alle afsted på kongres fra d.8.9.-10.9. Efter Per Sands 

død, er Ulrik Nielsen fra Tønder lærerkreds trådt ind i hovedstyrelsen, som 1.suppl. 

for Per. Bent orienterede om efterårets hovedstyrelsesvalg 

7) Hjemmesiden er blevet mere dynamisk - brug den endelig! 

 

- TR udsendelse om lejrskoler 

       Før sommerferien kom der en afgørelse på lejrskolesagen, som gik foreningen i mod, 

så vi nu skal lærere på lejrskole arbejde 24 timer, men får kun løn for de 14 timer. Det vil 

være en god ide, at man overfor ledelsen kræver en form for vagtplan, når man skal afsted 

på lejrskole, så det bliver synligt hvornår den enkelte lærer har “pause” 

 

http://www.kreds93.dk/
mailto:093@dlf.org


3. Haderslev kommunes administrationsgrundlag 

- Drøftelse af hvordan vi forholder os 

1) Det eneste kredsstyrelsen indtil videre har kunnet få skrevet ind i 

administrationsgrundlaget er dot 5, s.2 “Et minimumstimetal til forberedelse skal 

fremgå af opgaveoversigten….”, dette har skolerne ikke kunnet nå inden ferien, 

men alle skoler skal igang med det nu. Drøftelse af hvorledes vi kan tydeliggøre og 

værne om forberedelsestiden. 

       2)  Punktet “Al individuel forberedelse og efterbehandling efter aftale med lederen kan 

ske andre steder end på skolen, herunder i medarbejderens hjem”, har gjort at flere 

kolleger er begyndt at tage arbejdsopgaver med hjem. Vi anbefaler fortsat at man bliver på 

arbejdspladsen i sin arbejdstid, fordi der pt. ikke er ressourcer nok, og at vi ikke bør påtage 

os ansvaret for at få en alt for lille ressource til at slå til alligevel, og fordi vi ikke får de 

tillæg som tilkommer os, når vi arbejder aften/weekend. Det er et dilemma at lærere ved 

hjemmearbejde frasiger sig aften-/ weekendtillæg, og dermed undergraver muligheden for 

bedre vilkår, samt at flere lærere alligevel benytter sig af muligheden. Problemstillingen 

blev drøftet.  

 

4. Tjek af lønsedler 

Der er stadig ukorrekte lønsedler, så opfordr kollegerne til at tjekke lønseddelen 

Kommunen mener ikke, at alle læsevejledere og matematikvejledere tilkommer tillægget. 

Vi mener at man så har sagt ja til opgaven på falske forudsætninger (som hidtil har været 

tillægsgivende for alle vejledere)- deres lønsedler skal tjekkes. Hvis I er i tvivl om en, så 

mail den videre til kredskontoret. 

På TR kurset laver vi et lille kursus i at tjekke lønsedler 

 

5. TR kursus 

- Orientering 

- fra 30.9. kl. 13.45 - 2.9. kl ca. 15. I får senere et program 

 

- Ideer til indhold, samt ideer til punkter til gruppedrøftelser på TR kurset 

- gruppedrøftelser: Dilemmaet med hjemmearbejde 

Vi vil meget gerne have at I byder ind med idéer til indhold til fælles drøftelser, 

som der bliver sat tid af til på TR kurset - skriv til os. 

 

6. Modtagelse af nye kolleger 

             Husk at få  arrangeret en lille DLF/TR velkomst/præsentation for de mange nye 

kolleger. DLF har udsendt en TR udsendelse om modtagelse af nye kolleger 

 

7. Evt. 

 

       



  Venlig hilsen 

  Birgitte og Marianne 

 

 

 


