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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. 5. oktober 2016 kl. 12.15 – 14.00 på kredskontoret  
 

Dagsorden  
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra 7. september  
 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. og kommende møder 
  Distrikt Nord   21.9.   RO, EGB og BH 

distrikt nord møde: Tværfaglig indsats, notat sendt rundt til de underliggende MED 

distrikt syd møde: udtalelse til budget knytter an til udtalelse fra service-MED 

  Service MED 28.9.   BK og RO 

Høringssvar udarbejdet, et samlet svar fra A+B side. Distriktsopdelingen i MED systemet 
drøftet.  
  Hoved-MED 29.9.   RO 

Intentionen er at de overliggende MED udtaler sig på baggrund af de underliggende MEDs 
input. der mangler systematisk planlægning af MED møder, for at dette lader sig gøre 

Kørselsproblematik drøftet, når man ikke kan løse det på eget niveau, skal det løftes det 
niveauet over. Der vil komme en udmelding om hvorledes man booker kommunens biler. 
“Sund på arbejde” skal sættes på den lokale dagsorden 

 

Kommende møder: 
Fællesrådsmøde d.25.10. 
Der er kommet invitation til regionale dialog møder (Vi skal til Vejen d.11.11.), hvor man 
individuelt skal melde sig til. 
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4. Skolereform/arbejdstid 
Budget 2017 – status, drøftelser og høringssvar 
 

● Sønder Otting og Favrdal har fået svar fra Signe Knappe, som henviser til 
ekstrabevillinger - 2,5 mill. i 2016 og 5 mill. i 2017 (de 2,5 mill. er givet i forbindelse 
med læringsledelse, tvivl om hvorvidt de er med i tildelingsmodellen, de 5 mill. er 
endnu ikke bevilliget/ besluttet hvad de skal anvendes til) 

● Selvom nogle partier pt. foreslår tilføring af ressourcer, vil det foreslåede kun dække 
knap halvdelen af det beløb som udfases fra staten 

● BH laver udkast til høringssvar til budgettet 
 

Møde med Bent-Ole om afklaringer 3.10.  RO og BH 

● Foreslået introdag for nye lærerkolleger, forvaltningen vil dog umiddelbart hellere 
lave introdag fælles for nye pædagogiske medarbejdere (FOA, BUPL og DLF), vi vil 
dog kun være med i den del som vedrører nye lærerkolleger. 

● Tillæg for skiftende arbejdssteder er indeholdt i Haderslev tillægget 
● Arbejdsgruppen som har udarbejdet Inklusionsstrategien, har ikke haft 

repræsentation af de faglige organisationer 
● Kan administrationsgrundlaget forstås således at der skal laves aftaler for AMR 

funktionen? 
● Der indkaldes til møde vedrørende undervisningsprocenten 

 

Skolemøder – foreløbig evaluering 

● Evalueringsmøde af skolemøderne nødvendigt - A og B side hører ikke det samme 
ved møderne 

● BH har lavet referat fra hvert af møderne 
● Bilag 4 skal evalueres på det regionale møde i Vejen 
● Hængeparti med årsopgørelser på  nogle skoler 

 

KL og DLF sag – orientering 
 

●  Møde mellem KL og DLF omkring Haderslev kommune onsdag d.5.10. DLF har 
forelagt Haderslevs problemstillinger, i løbet af de næste 14 dage forventes det at  
kommunen tager initiativ til ændringer.  

● Vi har efterlyst afgørelse på spørgsmålet: “Kan vi lave aftaler om puljetid, flextid og 
6.ferieuge i MED? Eller er det nødvendigt med aftaler mellem de aftaleberettigede 
parter om dette?” “Er bilag 4 et politisk papir? eller del af en gældende 
overenskomst?” 

 

5. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
TR-kursus – evaluering og kursus næste år. 

● Fint at afholde det lokalt (hvert andet år), fint med lokale embedsfolks deltagelse. 
● Morten Oldrup indkaldes til næste TR møde for at drøfte de resterende punkter som 

vi har sendt til ham 
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Generalforsamling marts 2017. endelig beslutning om hvor? 

● Generalforsamling torsdag d.9.marts. BH og Anna Pia kigger på tilbud. 
 

 

6. Regnskab 
Løbende opfølgning 

● Kontering af hensættelser til medlemsarrangementer mv. drøftet 
 

7. Kongres 2016 
Kort orientering 

● Kongres 2017 er i uge 41 
 

8. Eventuelt 
 

Venlig hilsen 

Bent Hansen 


