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Haderslev Lærerkreds - kreds 93 

Laurids Skaus Gade 12, 2.  –  6100 Haderslev 

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

 

 

 

 

 

 

Du indkaldes hermed til kredsstyrelsesmøde 
 

onsdag d. 26. august 2015 kl. 12.15 – 14.00 på kredskontoret 
 

Dagsorden  
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra 12.8. 2015 

- referatet godkendt 
 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. 
  Budgetseminar 19. aug.   LP og BH 

- En oplevelse af, at indflydelse på budgettet og at indblik i beregninger for 
økonomien er ikke eksisterende. Der er udarbejdet et “beredsskabs-katalog” i alle 
kommunale afdelinger - i børn og familie er der bl.a. tale om “strukturtilpasninger”, 
og en 100 % forældrebetalt SFO , disse skal effektiviseres hvis økonomien ikke 
holder. 

 

                         HovedMED 26.8. 
- Sygefraværspolitikken (1-5-15) behandlet - den redigerede udgave tages op på TR 

kursus.  
- Sygefraværsstatistikken for børn og familie er generelt stigende. 

   

                        FKS 24. aug.   LP og BH  
- Rundt i kredsene har man fået ansat uddannede lærere i de ledige stillinger pr.1.8., 

men pt. oplever man problemer med at få uddannede ansøgere til de stillinger som 
opstår. 

- Flere sydjydske kredse har introdag for nyansatte/nyuddannede - det mangler vi i 
Haderslev 

http://kreds93.dk/
http://kreds93.dk/
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- Nogle sydjydske kredse oplever at deres “Fælles forståelser” tolkes forskelligt af 
hhv. kreds og kommune 

                        Info møde om den nye TR uddannelse RO og BK 

- Kredsen har forpligtelser overfor nyvalgte TR’ere i forbindelse med deres 
organisationsuddannelse, nogle af disse forpligtelser/punkter vil være oplagte at 
tage op på TR møderne for alle TR’ere 

- Større fokus på personlig udvikling og personligt ståsted i den nye 
organisationsuddannelse 

 

                        AMFOsyd AP og MH 

- Voldspolitikker drøftet, hvem politianmelder? og har det nogen indflydelse på evt. 
erstatningssag? Haderslevs voldspolitik er tydelig - al vold og trusler om vold bør 
anmeldes, skolelederen har ansvaret for at det anmeldes. Der ligger registrerings- 
skema til udfyldelse ved anmeldelse. 

                           
   

4. Skolereform/arbejdstid 
Reg. Møde DLF 17. august   RO og BH 

- Dlf opfordrer til opmærksomhed på at opgørelsen (14-15) af arbejdstiden udleveres 
til alle 

 

Fortsat drøftelse af kommunens administrationsgrundlag. 
- Drøftelse af vejledertillæg - vejlederes kommende lønsedler skal tjekkes. 

Opmærksomhed på vejlederes funktioner/ ændring i funktioner ved bortfald af 
tillæg. 

- Tilstedeværelsestid >< hjemmearbejde, evaluering af snakken på sidste TR møde. 
Haderslev kommune tilbyder IKKE fleksibilitet med den retmæssige løn (aften- og 
weekendtillæg) 

 

5. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
TR-møde 19. august. Evaluering 

TR-kursus - indhold 

- Der er programlagt med to oplægsholdere Per Fibæk Laursen (onsdag aften) og 
Rasmus Willig (fredag formiddag) - torsdag bliver dagen til egne drøftelser 

 

6. Kongres 
Kongresforberedende møde 13. aug.   LP og BH 

FKS   24. aug.   LP og BH 

Drøftelse af punkterne på dagsordenen. 
- Signe har sendt alle KS medlemmer 2 mails med kongres dagsorden mm 

 

7. Lønforhandlinger 
Lønforhandlinger med de enkelte skoler. 
Hvad gør vi? 
 

8. Eventuelt 
 

Venlig hilsen 

Bent Hansen 
 


