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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. 30. november 2016 kl. 12.15 – 14.00 på kredskontoret  
 

Referat 
 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 
Ny kontorassistent 1.12.  
Vibeke Gripping to timer hhv mandag, tirsdag, torsdag og fredag - 
kl. 8.15-10.15 

 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra 9. november  
Godkendt 
 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. og kommende møder 
  FKS 14.11.   BH 

Ros til Annette van Buren og hendes måde at varetage bindeled mellem kredse og 
hovedstyrelse på 

Forskelle i måden at indberette timer til DLF på - fristen fra DLF er udsat en uge 

  Lønmøde 16.11.   RO og BH 

Gennemgang af paragraffer/ jura omkring  forhåndsaftaler og løn 

  Service MED 21.11.   BK og RO 

Manglende ressourcer på skoleområdet blev skrevet ind i høringssvaret 
  Pæd. Udv. 24.11.   MH 

drøftet  tiltag og aktuelle temaer fra de forskellige kredse 

Skal man tage fat i idéen om fagforeningers fælles forskningscenter 
  Kredsformandsmøde København 5.12.   BH 

der skal drøftes tiltag i forbindelse med kommunalvalg 

                        Fælles Forum RO 

Drøftet tidlig SFO 

RO italesatte skolernes økonomi, som værende på smertegrænsen 

http://kreds93.dk/
http://kreds93.dk/
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                      Formøde til Hoved-MED 

God synlig B-side, kritiske ytringer måske inspireret af Rasmus Willig 

Fokus på at alle ansatte skal have en kompetence-plan 

Arbejdsmiljø - konkrete procedurer drøftet 
Kørselsgodtgørelse drøftet igen 

 

4. Skolereform/arbejdstid 
KL og DLF sag – status 

HOvedstyrelsen og KL er fortsat i dialog, vi bliver indkaldt når der er nyt 
Der er d.d. afholdt møde med Henrik Rønnow . Der blev drøftet mulighed for kommunale 
aftaler med lærerne, samarbejde mellem politikere, forvaltning og lærerkreds, forvaltning 
af undervisningstimetal samt trivselsundersøgelse 

Trivselsundersøgelse-hvad gør vi. 
Willy Feddersen har lavet en pressemeddelelse , som udelukkende fortæller den positive 
historie. 
Lars Pedersen har dissekeret tallene for skolerne - hvilket viser, at når man udelukkende 
ser lærernes svar på “sammenhæng mellem ressourcer og opgaver” , så bliver den 
manglende oplevelse af sammenhæng aldeles og uhyggelig bekymrende 

Validering af UV-timetal 21.11.   BH 

Kredsens udregning og validering af UV timetal fremlagt ved møde med Bent Ole. Årsag til 
fald i UV timetal skyldes at flere lærere underviser flere klasser på en gang, samt at der i 
større omfang anvendes pædagoger i undervisningen 

 

5. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 
TR-AMR Harmonien 23.11.   Alle 

God dag. Rasmus Willig vandt genklang 

TR-juleafslutning 

BK og MH udsender dagsorden d.1.12. og indkøber smørrebrød og drikkevarer. Møde fra 
14-15 samt afslutning 15- senest 17 

 

6. Medlemsarrangementer 
Julelotto 1.12.-status 

Indkøbt varer i Kvickly - MH modtager varer på Favrdal. EG har indkøbt gavekort. MH og 
BH pakker slikposer torsdag. 
MH laver kaffe mm 

Juletur 10.12.-status 

Man kan købe the og kaffe samt sodavand og øl i bussen. BK laver aftale om fordeling i 
busserne 

Julegaver-status 

BK og MH køber gavekort d.8.12., og de udleveres ved TR møde d.14.12. 
 

7. Generalforsamling 2017 
BH undersøger muligheder 

 

8. Eventuelt 
Ny printer - RO installerer 
Nye telefoner bestilt 

 

 

Venlig hilsen 

Bent Hansen 


