
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Udgives af 
 
Haderslev Lærerkreds 
 
Den skriftlige 
beretning lægges på 
hjemmesiden i god 
tid inden 
generalforsamlingen 
og danner sammen 
med formandens 
mundtlige beretning 
på generalforsamlin- 
gen den samlede 
beretning. 
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FORORD 
 

Formålet med at udgive en skriftlig beretning er at give medlemmerne et 
overblik over årets gang i kredsstyrelsen. 
 
Beretningen danner således, sammen med den mundtlige beretning, 
baggrund for debatten på generalforsamlingen. 
 
Den mundtlige beretning vil endvidere lægge op til debat om forhold, der ikke 
er nævnt i denne skriftlige beretning. 

 
Vel mødt den 19. marts 2015 

Kredsstyrelsen      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kredsstyrelsen består af: 
 

BH Bent Hansen  Formand og kongresdeleg. 
LP Lars Pedersen  Næstformand og kongresdeleg. 
RO Rene Steenberg Olsen  Næstformand  
EN Erik Gjødrik-Baumgarten  Kasserer 
BK Birgitte Kjøng  Kredsstyrelsesmedlem 
MH Marianne Holler Kanstrup Kredsstyrelsesmedlem 
AH Anna-Pia Højlund  Kredsstyrelsesmedlem 



 

Foreløbig dagsorden 

 

Generalforsamling 
 

Haderslev Lærerkreds 
Kreds 93  
 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Hotel Vojens  
torsdag d. 19. marts 2015 kl. 17.30. 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af stemmetællere. 
 
3. Formandens beretning. 

 
4. Regnskaber. 

 
5. Indkomne forslag. 

 

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 
 
7. Budget og fastsættelse af kredskontingent  
 
8. Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være kredskontoret i hænde senest mandag d. 9. marts kl. 
12.00. 
 

Med venlig hilsen 
 

Kredsstyrelsen 
 



 

     Hoved MED  

 
Bent Hansen er arbejdsmiljørepræsentant og Lars Pedersen er udpeget af Danmarks 
Lærerforening for FTF til at sidde i kommunens øverste udvalg for medindflydelse og 
medbestemmelse.  
I det forløbne år har udvalget afholdt 6 ordinære møder, to ekstraordinære møder, en 
temadag og deltaget i to budgetseminarer sammen med byrådet. Derudover har der været 
nedsat arbejdsgrupper hvor både Bent og Lars har deltaget. 
Det kan anbefales at finde referaterne fra HovedMED på Haderslev.dk, hvis man er 
interesseret i detaljer om hoved-MEDs arbejde. 
HMU har i det første år efter ”Systemskiftet” haft en længer og bedre budgetbehandling. Vi 
har simpelthen fået større indflydelse, hvilket også er en af grundene til at man valgte at 
afsætte 25 mill kr. mere til folkeskolerne. (om de så ender der kan tiden kun vise) 

 

Service MED - Børn og familie 

 
Udvalget er sammensat af medarbejderrepræsentanter fra Børn og Families forskellige 
afdelinger. Haderslev Lærerkreds er repræsenteret ved Birgitte Kjøng og Bent Hansen 
som FTF-repræsentanter samt Rene Steenberg Olsen som AMR-repræsentant. 
Formand for udvalget er direktør Charlotte Friis og næstformandsstillingen er vakant. Bent 
Hansen har ikke ønsket at fortsætte som næstformand, men ingen af de øvrige 
medarbejderrepræsentanter ønsker at overtage tjansen, så indtil andet besluttes fungerer 
Bent Hansen som næstformand. 
Service-MED drøfter problemstillinger fra Hoved-MED og ligeledes er man det 
opsamlende udvalg for underliggende MED-udvalg. 
I den forbindelse afholdes før hvert Service-MED-møde (ca. 4 gange årligt) et formøde, 
hvor alle medarbejderrepræsentanterne for Distrikts-MED deltager. Her gennemgås 
dagsordenen for det kommende møde. 
MED- strukturen har været genstand for mange drøftelser. Medarbejdersiden ønsker 
distrikts-MED erstattet af 3 område-MED. Et for skolerne, et for dagpasning og et for 
familieafdelingen. Det er ikke umiddelbart foreneligt med MED-aftalen som skal følge 
ledelsesstrukturen. Da Haderslev Kommune ikke har ledere for skolevæsenet, for 
dagpasningsområdet og for familieområdet er det problematisk. Der arbejdes p.t. for en 
model der både tilgodeser distriktstanken og områdetanken. 
 

Distrikt-MED-Vest  

 
”DistiktsMed Vest har kun mødtes til tre ordinære møder, der alle har været en smule 
præget af en del usikkerhed om, hvad opgaven egentlig går ud på. Dels fordi der sidder 
medarbejdergrupper, der måske burde have, men egentlig ikke rigtigt har noget med 
hinanden at gøre, men mest fordi distriktsledernes kompetenceområder fortsat står noget 
hen i det uvisse”. 
For tredje år i træk gælder denne tekst fortsat.  
  



 

 

Distrikt-MED-Syd  

 
Jeg, Birgitte Kjøng, sidder i distrikt MED Syd sammen med repræsentanter for andre 
områder i Børn og Familie, også fra ledelsessiden. Formand for distrikt MED Syd er 
distriktschef Morten Oldrup. 
 
Vi mødes 3-4 gange om året med fokus på aktuelle tiltag/problemstillinger i forhold til det 
tværfaglige samarbejde i distriktet. Det giver gode muligheder for erfaringsudveksling og 
efterhånden er vi nået så langt i denne forholdsvis nye MED-konstruktion, at vi nu 
begynder at nå ind til  væsentlige drøftelser og tiltag i forhold til en sammenhængende 
indsats for børn og unge i distriktet. 
Fast punkt på dagsorden er altid referater fra de lokale MED- udvalg i Syd, hvilket ofte 
giver anledning til spørgsmål eller debat. Det samme gælder punktet ”Bordet rundt”, hvor 
alle kort melder ind med aktuelle ting, der rører sig på de forskellige institutioner. 
Kommunen har afsat midler til projekter omkring ”IT i børnehøjde”, her har flere 
institutioner i Syd søgt og fået penge. 
Før jul havde vi en indgående drøftelse omkring arbejdet i Distrikt Syd i forbindelse med 
en overordnet evaulering af  kommunens MED- konstruktion. 
Distrikts-Med Syd drøftede fordele og ulemper ved henholdsvis distriktsopdelt og fagdelt 
MED udvalg.  
Der var argumenter for, at Distrikts-Med fortsætter, fordi vi ellers mister muligheden for at 
drøfte opgaver, der ligger på tværs i distriktet. Her er der mulighed for at drøfte overgange 
og sammenhænge, der involverer flere faggrupper og som har blik for barnet i centrum. 
Distrikts-Med er et godt styreredskab og sparrings rum for ledelsen fordi områderne er 
repræsenteret bredt. Distrikts-Med er en naturlig del af den måde vi har distriktsopdelt 
området.  
Men der blev også givet udtryk for at mangle Fag-Med, fordi det her er muligt at dykke 
mere ned i detaljen og løse mere fagfaglige udfordringer. Distriktschefernes opgaver 
strækker sig over så stort et område, at møderne bliver mere overfladiske/overordnede. 
Der er brug for mere tydelighed omkring, hvilken opgave de forskellige Med skal løfte og 
hvor medarbejderne henvender sig med fagfaglige udfordringer.  

 

Distrikt-MED-Nord  

 
Er et MED-udvalg for skoler, daginstitutioner, familiepleje, dagpleje osv. i det nordlige 
Haderslev. 
Formand for udvalget er Distriktchef Thomas Andersen 
Med-udvalget er forbundet med rigtig meget spildtid, da berøringsfladerne mellem de 
enkelte faggrupper er meget lille. Derfor har en del af årets møder været aflyst på grund af 
manglende dagsordenspunkter. 
Forhåbentlig evalueres distriktsstrukturen på et tidspunkt, så man kan få en mere 
hensigtsmæssig organisation.  



 

 

Fællesråd  

 
Formålet med fællesrådsmøderne er gensidige orienteringer og drøftelser af overordnede 
temaer mellem repræsentanter fra alle skolebestyrelser, medarbejderrepræsentanter, 
elevrepræsentanter, skolelederrepræsentanter, direktør for Børn og Familie, skolechefen, 
samt hele udvalget for Børn og Familie.  
 
Der er vedtaget en ny styrelsesvedtægt, 1.august 2014, hvor det fremgår at der skal 
holdes møde mindst 1 gang årligt med henblik på tidlig dialog og input til budgetproces på 
drift og anlæg. 
 
I bilag 6 til styrelsesvedtægten er desuden beskrevet 6 årlige fællesmøde, 3 tværfaglige 
møder i distrikterne (1 årligt møde i hver) i efteråret og 3 årlige fagopdelte møder (1 møde 
på skoleområdet) placeret i foråret. 
 
Der er ikke udsendt referater fra de afholdte møder. 
 
12. marts 2014: På mødet blev ”læring i universer” drøftet i mindre grupper. Drøftelse af 
handleplan for kvalitetsrapport samt drøftelse om sammensætning af skolebestyrelsen og 
valgregler, der var udsendt i høring. 
 
20. maj 2014 blev der afholdt fællesrådsmøde med temaet, tidelig inddragelse i 
budgetproces. Der blev givet udtryk for stor bekymring omkring budgettet for det 
kommende skoleår. Mange skoler har et merforbrug og skolereformen kræver flere 
ressourcer. Samtidig med at effektivisering og demografi regulering er med til yderligere at 
forværre situationen. Der blev lagt op til en alternativ budgetproces. 
 
 
 
Fællesrådsmøde i distriktNord 
12. november 2014: Der blev givet en status fra de enkelte skoler samt orientering om 
tiltag på dagtilbudsområdet. Der var desuden en præsentation af Rådgivningsteam Nord. 
Til slut var der lagt op til dialog mellem udvalget og bestyrelser. 
Der blev desuden orienteret om de ekstra ca. 25. mio. der var blevet tildelt området ifm 
budgetprocessen.  
 
 

Kursusforum SYD 

 
Som en del af det forpligtende kredssamarbejde (Kolding, Aabenraa, Tønder, Sønderborg 
og Haderslev) har repræsentant i kursusudvalget ,Birgitte,deltaget i møder i kursusforum 
Syd. Alle møder holdes i Aabenraa.  
 
Udvalgets opgave er at tilrettelægge relevante kurser for TR-gruppen med udgangspunkt i 
behovsafdækning fra de forskellige kredse. Det skal ses som et supplement til DLF´s 
kursuskatalog. 
 
2014 har været præget af den nye skolereform.  



 

Det har betydet en massiv indsats fra Hovedforeningen i form af møder og konferencer for 
at klæde TRér bedst muligt på i forhold til det nye, som vi også som kredsmedlemmer har 
deltaget i. 
 Derfor har der kun været et enkelt møde i det Forpligtende kredssamarbejde i efteråret 
2014, bl.a med en drøftelse af Kursusforum Syds rolle fremadrettet. 
 
Derudover har Kursusforum Syd været involveret i den årlige afholdelse af det 
kredsforpligtende fællesmøde, hvor alle de sydjyske kredse deltager, samt Sydslesvig. 
I år blev det afholdt  3. oktober i lokaler på Haderslev Lærerkreds. 
På programmet var først Anders Bondo Christensen ,DLF, med aktuelle problemstillinger 
og input fra deltagerne, derefter Jens Jonathan, Cevea, som holdt et spændende indlæg 
om Fagbevægelsen og dennes udfordringer lige nu. 

 

Pædagogisk udvalg 

 
Pædagogisk Forum Syd (PFS) er et udvalg med repræsentanter fra alle sydjyske kredse, 
hvor kreds 93 er repræsenteret ved Birgitte og Marianne. Udvalgets formål er at styrke og 
udvikle kredsenes arbejde med pædagogiske forhold, at koordinere kredsenes arbejde på 
området samt sætte den pædagogiske dagsorden. 
Udvalget mødes ca. 4 gange årligt, hvor et fast punkt er erfaringsudveksling mellem 
kredsene. I dette skoleår har temaer omkring skolereformen og dennes implementering  
fyldt på dagsordenerne. 
Vi deltager endvidere hvert år i DLF´s konference omhandlende pædagogiske forhold.  
Også her, er årets tema ”Reformen i hverdagen”. Konferencen kombinerer indlæg fra 
eksperter på det aktuelle pædagogiske område med deltagerdebat og indlæg fra DLF´s 
skole- og uddannelsespolitiske udvalg. Et af underemnerne på årets konference er bl.a. at 
drøfte status på kommunernes arbejde med følgende elementer fra skolereformen : 
lærernes kompetenceudvikling, målstyret undervisning, åben skole, løbende evaluering, 
faglig fordybelse, understøttende undervisning og bevægelse.                                  
Arbejdet med disse områder, er noget der, for Haderslev kommunes vedkommende, 
foregår decentralt på de enkelte skoler, og kredsen følger dette, bl.a. via udvekslinger på 
de månedlige TR måder, hvor vi også får talt om holdninger til- og måder til 
implementeringen af disse områder. Kredsen får tilbagemeldinger om mange 
startvanskeligheder og store kvalitets-bekymringer vedr. reformens nye tiltag, da man i 
udpræget grad mangler tid til implementeringsprocesserne. Disse tilbagemeldinger går 
kredsen selvfølgelig videre med i relevante fora. 
Arbejdet med elementet omkring lærernes kompetenceudvikling foregår centralt i 
Haderslev kommune, hvor et kommunalt udvalg i øjeblikket arbejde med tilrettelæggelsen 
af lærernes kompetenceudvikling, som det blev besluttet i forbindelse med skolereformen.  
Pædagogisk udvalg og kredsstyrelsen arbejder fortsat også for at synliggøre andre 
pædagogiske problemstillinger, f.eks. alt for store klassekvotienter, utilstrækkelige fysiske 
rammer og i særdeleshed lærernes forringede muligheder for kvalitativ forberedelse og 
evaluering af undervisningen. Vi ser derfor frem til, at der kommer ekstra millioner ud på 
skolerne, og forhåbentligt snart ansættes ekstra lærere, så den enkelte lærers 
undervisningsforpligtelse forhåbentlig kan nedsættes. 



 

 

Arbejdsmiljø 

                                     
Vi er i gang med det 1. år efter folkeskolereformen og ny arbejdstidslovs ikrafttræden. Det 
var forventet, at hverdagen på skolerne ville blive presset, når lærerne skulle undervise 
gennemsnitligt 5 lektioner mere om ugen. Det har desværre vist sig at holde stik, hvilket 
kredsens trivselsundersøgelse i november 2014 viste. 

 På spørgsmål om hvor ofte man har tid til arbejdsopgaverne svarer 53 % sjældent 

eller aldrig. I 2012 lå det på 22,5 % og i 2013 på 24,1 %. 

 På spørgsmålet Har du indenfor de seneste 12 måneder haft perioder, hvor du har 

følt dig stresset på grund af dit arbejde. Her svarer 84 % ja. 

 Har du inden for de sidste 12 måneder været hos lægen for at tale om 

arbejdsbetinget stress? Her svarer 20 % ja. Tallet i 12 var 16 % og i 13 var det 18 

%. Hver 5. lærer har opsøgt læge vedr. arbejdsbetinget stress. 

 På spørgsmålene om man kan levere en tilfredsstillende kvalitet i undervisningen 

og om man har tilstrækkelig tid til at forberede og efterbehandle undervisningen 

svarer hhv. 86 % og 88 % at mulighederne er blevet dårligere. På samme 2 

spørgsmål svarer 1 % at mulighederne er blevet bedre. 

 Når man ser, hvor mange, der svarer, at de sjældent eller aldrig har tid til 

arbejdsopgaverne og hvor mange, der svarer, at mulighederne er blevet dårligere 

for at forberede og efterbehandle undervisningen, kan det ikke undre at antallet af 

kolleger, der føler sig stressede eller har søgt læge med arbejdsbetinget stress er 

så højt. Dette er helt uacceptabelt! 

Derudover viste trivselsundersøgelsen at inklusion presser hverdagen og arbejdslivet: 

 Af de 340 besvarelser er de 241 lærere, der underviser i almenområdet. Af disse 

har 136 inkluderede elever i klassen. På spørgsmålet om Hvilken betydning 

inklusionen har for din undervisning svarer 71 % at det har en negativ betydning 

eller meget negativ betydning. 

 I hvilken grad vurderer du, at du har de nødvendige støttemuligheder/ressourcer til 

at inkludere elever i undervisningen?  Her svarer 89 % at det har de slet ikke eller i 

mindre grad. 

 Disse tal viser endnu en faktor, der er med til at presse lærerne i Haderslev 

kommune. 

AMR’erne har sammen med TR’erne haft travlt med at lave nye retningsliner for 
arbejdsforholdene på skolerne i MED-udvalgene. 
Senest i løbet af 2015 skal apv’erne fornys på de enkelte skoler. 
Kredens, skolebestyrelsernes og forvaltningens gentagne opråb til politikkerne i Haderslev 
Kommune, har endelig givet resultat i flere midler til folkeskolen. Så håber vi dette kan 
være med til at reducere presset på den enkelte lærer, så arbejdsmiljøet igen bliver 
acceptabelt. 
Kredsen takker for godt samarbejde i 2014/2015 
 
     



 

                                                                                                                  

Pensionisterne-fraktion 4 

 
2014 har igen været et uroligt år for vores kolleger i skoleverdenen.  I august skulle 
”lovindgrebet” så sættes i værk ude på skolerne, og lige siden har folkeskolen, med jævne 
mellemrum, været forsidestof i aviser, blade og TV. Dags dato kan jeg i et af landets helt 
store morgenaviser læse, at ”Skolereform skuffer forældre”, utilfredsheden skyldes bl.a. for 
få ressourcer i lektiecafeerne og at ”bevægelseselementet” ikke er til stede. 
Undervisningsminister Christine Antorini anerkender forældrenes bekymring, men 
forventer, at det bliver bedre næste år. Hun forklarer utilfredsheden med lektiecafeerne 
med, at de konservative fik gjort dem frivillige frem til et valg, så de nu ligger i ydertimerne. 
Efter valget bliver de gjort obligatoriske og en del af dagens timer. ”Hvad angår 
bevægelsesdelen, siger jeg (CA): Ro på. Lærerne er i gang med at få efteruddannelse, og 
skolerne deler deres viden. Det er ikke godt nok, at så mange forældre oplever det, de 
gør. Men for nogle skoler er det helt nyt at arbejde med bevægelse i undervisningen”.  
Et andet hovedpunkt er OK 2015. Og der meldes ud fra KL, at lov 409 af 26. april 2013 
ikke røres og det kolliderer jo kraftigt med de meldinger Hovedforeningen har givet, nemlig 
at arbejdstid (forberedelse) er vigtigere end løn. Nu bliver det spændende, hvad der sker 
d. 13. februar, som er skæringsdag for de overordnede vilkår, bl.a. lønreguleringen.  Her i 
januar 2015 har den kendte finske uddannelsesforsker Pasi Sahlberg  givet et indlæg på 
Carlsbergfondets Skolekonference. Hans budskab til politikerne  er i sin korte version: Giv 
skolerne ro, en klar vision og lederskab. (Han fremfører også, at lande som Sverige, 
Danmark og Holland har haft alt for mange politiske ledere, der har forlangt forandring. 
”Jeg må gennemføre mit eget program, for mine forgængere kunne ikke løse problemerne. 
Nu gør jeg noget nyt, men det virker bare ikke”.) ”Det man skal er at finde en 
sammenhængende idé i uddannelsespolitikken, og den skal vare i adskillige år. Ingen højt 
præsenterende lande i verden ændrer retningen i uddannelsespolitikken ved hvert 
regeringsskifte.” 
I 2015 er der opslået 4 seniorkurser – et mindre end sidste år. Emnerne er: ”Politik og 
Christiansborg”, ”Film”, ”Øl og lokalhistorie” og ”Kunst og kultur”. Nordisk Pensionisttræf 
foregår i år på Island (Danmark kan disponere over 25 pladser); det foregår i Selfoss, 50 
km sø for Reykjavik. 
Sidste år nævnte Poul, at antallet af pensionister stiger, men nødvendigvis betyder det 
ikke, at antallet af medlemmer i vores fraktion fortsat stiger, idet antallet af tjenestemænd 
på vores område daler kraftigt. Vi kan kun håbe, at fremtidige pensionister med LP 
(Lærernes Pension) –baggrund vil fortsætte deres medlemskab af DLF. 
2013 gav ikke noget løft i pensionen, idet forhøjelsen på 0,82% blev ædt op af en 
tilsvarende reguleringsordningsprocent på minus 0,82%. Hvad gav 2014 så?  Ja, min 
stigning i tjenestemandspensionen beløb sig til netto 47 kr. og 75 øre pr måned. Så var det 
lidt naivt af mig – på baggrund af denne stigning, at bestille en ny fordør. Men gjort er gjort. 
Jeg har regnet ud, at hvis betalingen skulle foretages med stigningen i pensionen på de 47 
kr. og 75 øre ville det tage 31,92 år. Jeg håber på at blive rigtig gammel. Apropos pension, 
så er ”Pensionskommissionen” netop kommet med deres første delrapport, og det kan 
være spændende læsning; de skriver nemlig, at pensionssystemet har alvorlige 
skavanker: 1. Det er tæt på at være uretfærdigt (eksempel). 2. Det modvirker 
fordelingspolitiske hensyn (dvs. det støtter ikke de mindst bemidlede pensionister, idet 
deres arbejdsmarkedspension modsvares af mistet pensionstillæg og ældrecheck), 3. Det 
kan tilskynde ældre til at trække sig for tidligt fra arbejdsmarkedet og 4. Det kan tilskynde 
erhvervsaktive til at fravælge aldersopsparing. Alt i alt kan man konkludere, at de 
pensioner, der årligt ligger på 300.000 til små 400.000 kr. er det beløbsområde, der bliver 
ringest beskattet efter de nugældende regler. Her vil jeg også lige pege på 
beskæftigelsesfradraget. Som pensionist ser vi helst at lønnen stiger, dermed stiger 
pensionen også, men et fradrag har den effekt, at såkaldte overførselsindkomster 



 

herunder pensioner ikke stiger. DVS, at vi mister købekraft i forhold til ”den arbejdende 
befolkning”.   
Glæd jer også over, at I ikke bor i landets tredie-rigeste kommune – Hørsholm. Her har 
den konservative formand for social- og senior udvalget lige besluttet, at 300 ældre 
borgere nu skal have skiftet sengetøj hver fjerde uge mod før hver 14. dag. Torkild 
Gruelund siger: ”Jeg ville ikke selv bryde mig om at ligge i det samme sengetøj i fire uger, 
men kassen skulle jo stemme. Jeg er saftsuseme ked af det.”  
Pensionistforum Syd består af to medlemmer fra hver af flg. kredse: Sydslesvig, Kolding 
og de fire sønderjyske. På de to årlige møder holdes kontakt til vores kongresdelegerede 
og der orienteres gensidigt om det lokale arbejde. 10 kongresdelegerede fra fraktion 4 
vælges af årsmødedeltagerne direkte for en to-årig periode. Poul er valgt for perioden 
1.4.2014 til 31.3.2016. Vi er i øjeblikket ved at finde en kandidat, der vil fortsætte Pouls 
arbejde som kongresdelegeret, samt to suppleanter fra vores område. Disse forslag tages 
med, efter at de er blevet ”konfirmeret” i Pensionistforum Syd,  på det næste årsmøde i 
august af vores 4 årsmødedeltagere. På vort sidste møde i januar i Aabenraa fik vi en 
udmærket orientering af Bent Hansen om forholdene lige nu i folkeskolen. 
Det lokale arbejde.  På idemødet i marts vælges medlemmer til bestyrelsen og 2 
repræsentanter til Pensionistforum Syd. Deltagerantallet til vore arrangementer har været 
pænt stigende, fra ca. 20 deltagere i gennemsnit sidste år til nu ca. 33 deltagere. Vores del 
af kredsens budget – 20000 kr. og  en vis deltagerbetaling gør det muligt, at tilbyde en god 
årlig udflugt og gode foredragsholdere. På dette idémøde vil vi gerne fremlægge forslag til 
nogle vedtægtssætninger under punkt 5. I øvrigt takkes der for et godt samarbejde med 
vores kredsstyrelse. 
 
 
 

Arbejdsmiljørepræsentanter 

 
Ved at bruge dette link kan du se den opdaterede liste på hjemmesiden. 
http://kreds93.dk/medlem/find-din-arbejdsmiljoerepraesentant 
 

 

Forpligtende kredssamarbejde 

 
Er et forum, hvor de kongresdelegerede fra kredsene i Sydslesvig, Tønder, Sønderborg, 
Aabenraa, Kolding og Haderslev på månedlige møder drøfter foreningens politik og 
udveksler erfaringer mellem kredsene. Hovedstyrelsesmedlem Per Sand Pedersen 
deltager i møderne, som altid er placeret dagen før Hovedstyrelsesmøder. Derfor kan Per 
Sand på den måde få drøftet evt. tiltag med baglandet inden han deltager i 
Hovedstyrelsesmødet. Møderne foregår i Aabenraa Lærerkredses lokaler. 
   
 

UC-Syddanmark 

 

Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg Haderslev, i daglig tale 
heldigvis bare kaldet UC-SYD, har nu 5 år på bagen. 
Kredsformanden i Haderslev Lærerkreds Bent Øxenberg Hansen er valgt som 
næstformand i bestyrelsen, hvor regionsformand Carl Holst er formand. 

http://kreds93.dk/medlem/find-din-arbejdsmiljoerepraesentant


 

Læreruddannelsen har i både Esbjerg og Haderslev haft et vigende antal studerende, dog 
knap så stort et fald, som generelt på landsplan. Der er ingen tvivl om, at lockouten i 2013 
og den negative omtale af lærere og lærerjobbet har haft ganske afgørende betydning for 
antallet af ansøgere.  
UC-Syd satser i fremtiden på 4 campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa. 
Bestyrelsen besluttede at Sygeplejeskolen i Sønderborg skal flyttes til Aabenraa. 
På sigt er det meningen at 2 uddannelser skal flyttes fra Haderslev til Kolding, mens nogle 
nye uddannelser skal oprettes i Haderslev.  
 

Hjemmeside, nyhedsbrev og IT 

 

Hjemmesiden er blevet opdateret og har fået et nyt layout i efteråret 2014 og er flyttet til en 
ny platform. Hjemmesiden http://kreds93.dk er en dynamisk hjemmeside, som løbende 
opdateres med referater fra møder og lign.  
 
Den nye hjemmeside er bygget op efter samme skabelon som hovedforeningens 
hjemmeside, og der er flere steder linket til DLFs hjemmeside. 
 
På hjemmesidens forside under ”Nyhedsoversigt” (Øverst til højre) kan du finde de sidste 
års nyhedsbreve til medlemmerne.  
 
Nyhedsbrevet udsendes hver fredag og indeholder korte informationer, samtidig med at 
kredsens holdninger også luftes her. 
 
Du kan skrive til 093@dlf.org, hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet i din mailboks. 
 
DLFs medlemssystem giver mulighed for at sende mails direkte til medlemmerne og det 
benytter vi os jævnligt af, når der er vigtige informationer, fx en medlemsbrev om 
afholdelse af ferie i uge 7, på grund af manglende ferieoptjening under lockoutten i 2013. 
 
På IT-siden er maskinparken blevet opdateret i foråret 2014. 
 

Medlemstal 

 

Medlemstal: 
 

 

Fraktion 
 

1 
lærere 

 

 

2 
børnehave- 

klasseledere 

 

3 
Ledere/ 

komm. chefer 

 

4 
efterlønnere/ 

pensionister 

 

5 
lærer- 

studerende 

 

6 
Særlige 

medlemmer 

Pr. 1. jan. 

2015 
509 35 1 279 0 3 

Pr. 1. jan. 

2014 
542 27 1 261 0 2 

 

 

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


 

 

Lærernes alders- og 

kønsfordeling i kreds 93 

 

 

       

       

       

Kontingent 

       
 
       

       

Kontingent 
pr. måned 

Fraktion 1-3 

(alm. medl.) 

Fraktion 4 

(pensionister) 

Fraktion 6 

(særl. medl.) 

Hovedforening: 100 kr./520 kr. 71 kr. 94 kr. 

Kreds 93: 47 kr. 20 kr. 17 kr. 

I alt: 147 kr./567 kr. 91 kr. 111 kr. 
 

      

       

Funktioner i kredsstyrelsen 

       

Hovedområder Arbejdsopgaver 
Den ansvarlige er 

understreget 

Arbejdsmiljø Psykisk 

EGB, BH og MH 

Fysisk 

APV 

Forpligtende kredssamarb., 

Amfo-syd       



 

Arbejdstidsaftale Centrale aftaler 
BH, Alle 

Lokale aftaler 

Blad Skriftlig beretning 
Alle 

Procedurer 

Ansvarlig BH 

Børnehavekl.-lederne Ansvarlig 

BH, RO Procedurer 

Netværk 

UC-SYD UC-SYD – bestyrelsen 

BH Efter- og 

videreuddannelsesudvalg 

IT Procedurer 
RO 

Kontaktperson 

Flexjob, skånejob 

m.m. 

Overordnet ansvarlig 

BH, LP og RO Nye tiltag 

Statistik 

Forpligtende 

kredssamarbejde 

FKS 
BH, LP og RO 

 

Haderslev kommune Hoved-MED LP og BH 

Service-MED BK og BH 

Distrikts-MED LP, BK, RO og BH 

Fællesråd MH og RO 

Fællesråd distrikt RO(N), BK(S) og 

LP(V) 

Forhandlingsudvalg BH, LP og RO 

Fælles Forum LP, BH 

Hjemmeside Ajourføring 
BH og RO 

Udvikling 

Kontor Procedurer 

EN og BH 
Journalisering 

Indkøb af kontorartikler 

Indretning 

Indkøb generelt MH 

KS-møder Procedurer BH 

Referent LP 

Praktisk arrangement BK, EGB og MH 

Lederforeningen Kontaktperson BH 

Løn og ansættelse Ansvarlig BH og Alle 

   

Møder og kurser TR-kursus 

BK og MH  

Julefrokost 

Sommerafslutning 

Medlemspleje 

Julelotto 

Kursusforum Syd  

Overenskomstansatte Nye tiltag 
LP og RO 

Statistik 

Lærernes Pension RO og EGB 

Pensionsberegning Procedurer 

EN, BH og RO Foretage beregninger 

Nye tiltag 

Pensionistarbejde Procedurer 
EN og BH 

Økonomi 

   



 

Post Procedurer 
Alle 

Åbning af post (kontorvagten) 

 Udsendelse af post generelt BH 

Pædagogik Pædagogisk udvalg, kredsen 
MH og BK 

Forpligtende kredssamarbejde 

Sagsbehandling Procedurer 

BH, LP og RO Nye tiltag 

 

Skolebibliotek Kontaktperson BH 

Specialundervisning Procedurer 

EGB og BH  

Netværk 

Tjenestemænd Nye tiltag 
EN og BH 

Statistik 

TR-kontakt Procedurer 

MH og BK  

TR-møder 

Kursustilbud 

Tilmeldinger til arrangementer 

TR-mappen (elektronisk) 

Referent LP 

Praktisk arrangement Alle 

UU-vejleder Procedurer 
BH 

Netværk 

VSU 

Voksenspecialunder- 

visningen 

Procedurer 

EGB og BH Netværk 

STU 

Særlig tilrettelagt 

ungdomsuddannelse 

Kontaktperson EGB og BH 

Sundhed og Ernæring Kontaktperson BH 
 

 
 
 
       

TR og suppl. 1.8.2014-31.7.2016 

 
Ved at bruge dette link kan du se den opdaterede liste på hjemmesiden. 
http://kreds93.dk/medlem/find-din-tillidsrepraesentant 

http://kreds93.dk/medlem/find-din-tillidsrepraesentant


 

Budget 

  Budget  Regnskab  Budget 

  2014   2014  2015 

       

Indtægter: Kontingent: 1.721.000  1.708.996  1.718.088 

 Renter, udbytter, kursgevinster: 35.000  51.552  35.000 

 Adm. Særlig Fond: 20.000  20.000  20.000 

 Akutfond: 425.000  409.702  410.000 

 Indtægter i alt: 2.201.000  2.190.249  2.183.088 

       

Udgifter: Styrelsesudgifter:      

 Frikøb: 1.328.000  1.356.136  1.400.000 

 Lønharmoni./time-dagpenge/diæter: 227.000  214.789  220.000 

 Kørsel: 15.000  14.846  15.000 

 Telefon: 12.000  11.456  12.000 

 Kongres: 10.000  4.708  15.000 

 Kurser og møder: 25.000  12.570  25.000 

  1.617.000  1.614.506  1.687.000 

 TR-udgifter:      

 Frikøb: 75.000  75.000  75.000 

 Telefon: 10.000  9.200  10.000 

 Time-dagpenge/diæter: 10.000  8.114  10.000 

 Kørsel: 10.000  5.549  7.000 

 Kurser: 95.000  63.050  75.000 

 Møder: 25.000  14.858  20.000 

  225.000  175.772  197.000 

       

 Hjemmeside: 1.000  280  1.000 

 Kurser og møder: 50.000  72.257  50.000 

 Pensionister: 20.000  22.392  20.000 

 Medlemsaktiviteter: 40.000  50.786  40.000 

 Lokaleudgifter: 100.000  95.500  100.000 

       

 Adm.udgifter:      

 Porto: 3.000  1.159  1.500 

 Forsikringer: 13.000  15.090  15.000 

 Abonnementer: 7.000  5.066  5.000 

 Kontorartikler: 5.000  0  5.000 

 Fotokopiering: 5.000  0  5.000 

 Inventar: 5.000  0  5.000 

 Telefon: 11.000  9.214  10.000 

 Edb (hardware, software, drift): 40.000  27.113  10.000 

  89.000  57.641  56.500 

 Øvrige udgifter:      

 Andre udgifter: 35.000  31.115  35.000 

 Revision: 14.000  14.088  14.000 

 Kredsfond: 10.000  3.125  10.000 

 Gaver og repr.: 3.000  500  2.000 

 Lønsumsafgift: 20.000  16.281  15.000 

  82.000  65.109  76.000 

       

 Udgifter i alt: 2.224.000  2.154.243  2.227.500 

       

Overskud/underskud: -23.000  36.007  -44.412 
 

      

       

       

       

       

       



 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

   

   

  

 
 

 

 

  
 

 

  
 

 

  

   

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  

  

 

  
 

 

   

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

  

   

  

  

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

  

  

 

  
 

 

   

  
 

 

   

  
 

 

  

  

 

   

  

  

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

  
 

 

   

   

 

 

 

 

 



 

 

 


