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Referat kredsstyrelsesmøde 
 
onsdag d. 25. maj 2016 kl. 12.15 – 17.00 på kredskontoret med efterfølgende 
spisning på Mamma Jamma i Haderslev kl. 17.15. 
 
REFERAT 
 
Dagsorden  
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
Dagsorden Godkendt 
Drøftelse af henvendelse om støtte til stafet for livet.  

 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra 11. maj  
 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. og kommende møder 
  Service MED 11.5.   BK og RO  

Drøftelse af MEDstrukturen. Personalejusteringer. Sygefravær, 
Vikarpulje. Evaluering af Haderslev-reformen. Voldspolitikken. 
 

  Pæd. Reg. Møde Kolding 17.5.   MH og BH 
Folkeskolereformen: ”Intet fungerer fuldt ud, og de steder hvor 
noget fungerer er det fordi noget andet er blevet nedprioriteret” 
Holddeling, Læringsplatforme, Særlov om flygtningebørn. Hvis 
den vedtages udsendes et argumentkatalog.  
 

  Fælles Forum 17.5.   LP   
  HMU 19.5.  
 
 http://polweb.haderslev.dk/ShowFile.aspx?&file=9930_4896327&fusionid=489
6324&web=2&docSysId=9930 
   
  Læringsledelse. Møde i Kolding den 30/5. 
  BH, BK og LP deltager. 
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4. Skolereform/arbejdstid 

Administrationsgrundlag???? 
Efter pressedækningen har Bent skrevet til HP Geil. Har været til 
møde i tirsdags. Rigtig godt møde. 
 
 
Fortsat drøftelse af reaktioner på div. tiltag med eks. 2 lærere til 6 
klasser. 
Det mindste der kan forlanges er da at men kalder tingene ved 
deres rette navn. Hvis man ønsker at skaffe tid til lærernes 
forberedelse ved at øge antallet af elever, skal man kalde det 
besparelse. Ikke pædagogisk design. 
Vi skal have udarbejdet en standardskrivelse vedrørende 
lærernes ansvar. 
Kan vi få TR til at melde ”kæmpeklassetiltag” ind til os? 
Normering? 

 
 
 
 

5. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
TR-møde 18. maj-Evaluering 
 
TR-afslutning  15. juni  
Mamma Jamma. 
 
TR-aftalen 
Aftalen er underskrevet. Næste skridt er en oversigt over hvor 
mange overenskomstdækkede der er på de enkelte skole. 
 
 

6. Kontorvagt sommerferien 2016 
Fastlæggelse af vagtplan (bilag) 
Se bilag 
 

7. Mailrutiner 
Drøftelse af åbning af, journalisering af og svar på mails 
Marker som ulæst hvis du ikke handler på det. AH rydder op i 093 
postkassen og lægger i mapper efter 3 uger. 
 

8. Lærerkalender 
Drøftelse af økonomien og hvad vi gør. 
Vi har fået reaktion fra revisoren. Der er intet til hinder for at gøre 
som vi gør. 
50 indstik med telefontavler 

9. Kontorrutiner juni måned 
Drøftelse af rutiner i formandens fravær i juni måned 
KS-møder. Næste KS-møde 1/6. 
Bent skriver nyhedsbrev den 27/5 yderligere udsendelser sendes 
som mail.  
 



 
10. Personsager 

Status 
 
 

11. Eventuelt Juletur. Der mangler ganske få betalinger.  
Dannevirkeskolen: Blokade? 

 
Venlig hilsen 
Bent Hansen 


