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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. 24. februar 2016 kl. 12.15 – 14.00 på kredskontoret 
 

Dagsorden  
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra 10. februar 
Godkendt 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. og kommende møder 
Regnskabet for børn og familie viser, at almenområdet financierer det specialpædagogiske 
område, ved at skoler og daginstitutioners overskud dækker for et stort underskud indenfor 
det specialpædagogiske område. BH skriver læsebrev desangående 

 

Pædagogisk konference:  
Andreas Rasch påpegede at de fælles mål ALDRIG har været tænkt til at skulle nedbrydes 
i individuelle mål. Debat om faldgruberne ved læringsmålstyret undervisning: At læringen 
og undervisningen bliver for liniær uden forgreninger og flow muligheder, at læringsledelse 
bliver til ledelse på afstand via data, at læringsledelse er IKKE en metode, men et 
planlægningsværktøj, at ikke al læring kan forudbestemmes og puttes i eksisisterende 
kasser 
Vedrørende læringsplatforme: Hvem har besluttet at Haderslevs skoler skal bruge 
læringsplatformen Meebook, og med hvilken begrundelse? Hvad skal læringsplatformene 
bruges til, og i hvilket omfang? Det er et problem at der ikke er redaktører på 
læringsplatformene (vi kommer til at gentage hinandens fejl), det er et problem at læringen 
og undervisningen bliver liniær 
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4. Skolereform/arbejdstid 
Møde Bent-Ole 12.2.   RO og BH 

Uenighedspapirer underskrevet. påtænkte afskedigelser i 
kommunen drøftet, kredsen opfordrer i stedet til forflyttelse 

 

BH har møde med skoleledernes formand Karsten Jessen på 
fredag d. 26.2. kl. 11.00. Drøftelse af problemfelter. 
BH har rykket for et møde, som Karsten har imødekommet. BH vil 
opfordre til et møde mellem lederforening og kredsen for at drøfte 
kommunale problemstillinger. Drøftelse af punkter til et sådant 
møde 

 

Hvad er indsendt til DLF?  
BH har lavet en samlet oversigt over kredsens aktuelle 
problemstillinger, som vi gerne vil have DLF til at tage stilling til, 
denne er sendt sammen med uenighedspapirerne. 
 

Birgitte kontakter BUPL mhp afklaring af AKT pædagogers 
aflønning, når de bliver brugt som vikarer 
 

Drøftelse af kollegers egen omlægning af tid i fix og flex, skolen 
får den fleksibilitet de har brug for, men lærerne kan ikke få den 
fleksibilitet de har brug for 
 

5. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
TR-møde d. 10.2. Evaluering.  
TR-møde 2.3.   Indhold 
 

6. Generalforsamling 4. marts 2016 
Status, herunder evt. resolutioner 
208 deltagere, som vi placerer skolevis ved bordene 

Spisningen kommer til at foregå i samme lokale som 
generalforsamlingen. 
Musikken spiller kl 2130-0030 

Den skriftlige beretning er lagt på nettet 
 

Forslag til endelig dagsorden drøftet og godkendt 
 

Valgprocedure tilrettet 
 

                                           Skriftlig beretning 

Er lagt ind på hjemmesiden  
 

Revision 12.2.   EGB 

Der har været revision 

 

7. Eventuelt 
           Hvordan får vi inklusion på dagsordenen - der er i kommunen nedsat en udvalgt 
gruppe som arbejder med inklusion 
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Venlig hilsen 

Bent Hansen 
 


