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referat TR/AMR møde onsdag d. 8.2.17. kl. 14-16 

 i salen Laurids Skausgade 12. 

OBS: Februar betyder fastelavnsboller, så derfor HUSK at melde AFBUD, hvis du er forhindret i at 

komme (senest mandag formiddag). 

Dagsorden: 

1. Mødets start 

Navneopråb 

 

2. Meddelelser                    

- Div. udvalg og møder.  

Ny lærerkalender bestilt 

Sidste frist for tilmelding til spisning til generalforsamling  

Der er laver et udtræk af alle kolleger, der fylder 60 i kommende skoleår, da de 

får ret til seniordage og selvbetalt 175 nedsættelse, de får besked fra kredsen. 

Serviceloven paragraf 42 orlov til indlæggelse med eget barn kan udløse tabt 

arbejdsfortjeneste. 

Dlf udgiver skoletal, Haderslev kommune: stigende antal klasser med flere end 

25 elever.  

På kredsens hjemmeside er der lagt en pixiudgave af lønsammenhænge. 

- Møde med DLF om samarbejdet mellem kreds og forvaltning 

Vi har længe haft kontakt med hovedforeningen om det dårlige samarbejde 

mellem kreds og kommune. Det er svært at samarbejde, når forvaltningen ikke 

må lave aftaler. 

Det er dlfs opfattelse, at kommunens administrationsgrundlag ikke gælder dlf, 

men kun BUPL og FOA, selvom dlf står nævnt. Der arbejdes på at få os ud af 

administrationsgrundlaget.  

Der har været en udmærket kontakt med socialdemokratiets 

borgmesterkandidat. 

 

 

http://www.kreds93.dk/
mailto:093@dlf.org


3. Arbejdstid 

 

- Pressemeddelelse ang. lærernes undervisningstid i Haderslev kommune  

Kredsen har været voldsomt utilfreds med det af forvaltningen udmeldte 

undervisningstimetal på 747, da egne beregninger viser 788. Efterfølgende er der 

lavet fælles beregninger hvilket har resulteret en fælles pressemeddelelse med 788 

gennemsnitlige undervisningstimer. 

Pressemeddelelsen indeholdt desværre ikke en beklagelse over den tidligere 

udmelding. Fremadrettet sammenlignes der procenter i stedet for timetal, da den 

årlige nettoarbejdstid svinger år for år. Der arbejdes på et fast nettotimetal på 1680 

hvert år, dette letter sammenligninger og administrationen på skolerne. 

  

- Personalejusteringer i Haderslev kommune  

Ser har været deadline for skolernes personalebehov kommende år. Der er på 

nuværende tidspunkt ikke brug for nye medarbejdere. Der regnes dog heller ikke 

med, at kommunen samlet set behøver afskedige lærere. 

Kredsen vil i det fremadrettede samarbejde med forvaltningen sætte fokus på 

kvalitet i undervisningen, så den udfordrede økonomi ikke bliver på bekostningen 

af netop kvaliteten. 

 

 

  

- Den kommunale trivselsundersøgelse- Hvordan har man brugt den på skolerne? 

På én skole har man haft dialog møder med ledelsen og taget udgangspunkt de de 

rødeste emner, så der gerne skulle skaffes en bedre trivsel.  

Andet sted er der holdt møde, hvor man konkluderede at arbejdspres nok ikke 

bliver mindre, men mobning bliver der taget hånd om 

Sikkerhedsgruppen et tredje sted besluttet, at afdelingslederne i de enkelte 

afdelinger tager udgangspunkt i de tre dårligste og tre bedste punkter. Der 

arbejdes med SPARK 

AMR/TR arbejdes der med arbejdsmiljø og strukturen omkring dette et fjerde sted. 

På lærermøde femte sted har man snakket om det, der bonede dårligt ud. Der har 

været besøg af konsulenter til hjælp fremadrettet, disse er også taget i brug på en 

sjete skole.  

Diskuteret i med og efterfølgende fællesmøder hvor det bliver taget op. 

En skole har haft pædagogisk eftermiddag med udgangspuni der hvor skolen var 

blevet mere grøn. Der blev diskuteret dilemmaer. Den fælles måling ser fin ud, men 

hvis den skilles i matrikler, er der voldsom forskel, der arbejdes med at grønne 

begge matrikler. 

En skole har ikke de store problemer ud over tid nok. 

 



4. Registrering af fysisk og psykisk vold 

- skemaer til indberetning samt politik på området ligger på kommunens intra  

Husk hvis der ikke politianmeldes straffelovsovertrædelser indenfor 72 timer, 

skal dette registreres på kommunens formular til dette men også indenfor 72 

timer. 

5. OK 18.  

 

Kredsen lægger op til at det er kredsen, der laver fællesmøder om optakt til 

kommende ok-forhandlinger, med mindre TR insisterer på selv at afholde 

møderne. Det foreløbige oplæg fra foreningen, er at manglende resultater på 

arbejdstid vil være konfliktudløsende. 

 

6. Evt.  

 

       Venlig hilsen 

       Birgitte og Marianne 

 


