
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

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 4. marts 2016 

Kredsstyrelsen      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kredsstyrelsen består af: 
 

BH Bent Hansen  Formand og kongresdeleg. 
LP Lars Pedersen  Næstformand og kongresdeleg. 
RO Rene Steenberg Olsen  Næstformand  
EGB 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 
Harmonien i Haderslev fredag d. 4. marts 2016 kl. 16.30. 
 

 
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. Valg i henhold til vedtægterne §§ 9 og 11 

 
9. Eventuelt 

 
 

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. 
Hovedindsatsen i år har været på at få en ny MEDaftale på plads. Det er 
lykkedes, og vi håber at intentionen om at intensivere arbejdet med et bedre 
arbejdsmiljø vil bære frugt. 
I det kommende år skal vi på given foranledning blandt andet arbejde med 
voldspolitikken 
 

 

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 har været 
vakant. Bent Hansen har ikke ønsket at fortsætte som næstformand, men ingen af de 
øvrige medarbejderrepræsentanter ønsker at overtage tjansen, så derfor har Bent Hansen 
fungeret  som næstformand. Der er nyvalg til Service-MED her i starten af 2016 og vi 
håber, at der er en der vil påtage sig næstformandsposten. 
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. 
 
 

Distrikt-MED-Vest  

  
DistriktsMed 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 fjerde år i træk gælder denne tekst fortsat.  



 

Det har ikke hjulpet at der har været udskiftninger på distrikslederposten. 
Heller ikke selvom de nu hedder børne/ungechefer. 
 

  
 
 

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 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. 
I efteråret 2015 har der derudover været sygefravær på dagsordenen, vi har drøftet 
forskellige muligheder for at mindske sygefravær, det skal fortsat være et 
opmærksomhedsområde. 
Det kommunale budget og afledte konsekvenser for distriktet har også været drøftet, 
endvidere forskellige organisationsændringer på det kommunale område. 

 
 

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 bliver der netop nu drøftet om det er den rigtige 
MED-organisation eller om vi hellere skulle have et Skole-MED, hvor interessenterne om 
skolen var samlet. 
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, Chefgruppen 
og fagkonsulenter, 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. Og det er oplevelsen, at der ikke er 
afholdte alle de beskrevne fællesrådsmøder, som der fremgår af styrelsesvedtægten. 
 
Temaer på fællesrådsmødet 15/4 2015. 
Den gode historie, Læringsledelses, Erfaring med opbrydning af skemaer, behov for flere 
fællesrådsmøder, gerne møde B/F uden forvaltningen. Redegørelse for de ekstra 25 mio. 
Inklusion og kvalitetsrapporten for 
 

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. 
 
I 2015 har det primært været DLF, der har stået for møder /dagskurser for TR-gruppen, 
der har ikke været rum for TRérne til at involvere sig i yderligere kurser/temadage, 
arrangeret af Kursusudvalget. 

 

Pædagogisk forum Syd  

 
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, inklusion samt læringsledelse 
fyldt på dagsordenen 
Vi deltager endvidere hvert år i DLF´s konference omhandlende pædagogiske forhold.  
Årets tema er ”Folkeskoleloven og den professionelle lærers råderum”, hvor vi bl.a. skal 
drøfte muligheder og udfordringer i lærernes arbejde med god undervisning, samt hvilke 
muligheder og udfordringer der er i at arbejde med de mange læringsplatforme. 
Konferencen kombinerer indlæg fra eksperter på det aktuelle pædagogiske område med 
deltagerdebat og indlæg fra DLF´s skole- og uddannelsespolitiske udvalg. 
I år har kredsen på det pædagogiske område opfordret til, at man i Haderslev kommune 
får mulighed for at omlægge understøttende undervisning samt lektiehjælp til tolærertimer, 
således at børnene får en lidt kortere skoledag og en skoledag med flere to-lærertimer og 
at lærerne får mere forberedelsestid og fleksibilitet i denne. 
Endvidere har kredsen argumenteret hårdt for, at lærerens arbejde med læringsledelse 
skulle indtænkes i den enkeltes opgaveoversigt med et reelt tidsforbrug, så 
ressourceforbruget til arbejdet prioriteres og synliggøres. Denne problematik er dog alment 
gældende, da de mange ekstra opgaver som lærerne pålægges hele tiden går ud over 
den enkeltes forberedelsestid. 



 

Det har derfor været et, omend lille, pædagogisk fremskridt for os, at det nu er blevet 
besluttet at alle lærere skal have et minimumstimetal til forberedelse på deres 
opgaveoversigt, dette skulle gerne kunne hjælpe lærerne og lederne til at kunne foretage 
nødvendige prioriteringer i de mange opgaver som ofte hober sig op, og forhåbentlig i 
større grad kunne slå ring om tiden til forberedelse og evaluering. 
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 mulighedsbetingelser for kvalitativ forberedelse og 
evaluering af undervisningen.. 

 

Arbejdsmiljø 

                                            
                       Da byrådet valgte at bevilge ca. 20 millioner kroner ekstra til folkeskolen i 
budget 2015, var der forhåbning om, at dette kunne reducere den enkelte lærers 
undervisningstimetal, hvilket burde give bedre tid til opgaverne, og dermed et bedre 
arbejdsmiljø.  
Ikke desto mindre kan man i Kredsens trivselsundersøgelse konstatere, at der er lang vej 
endnu. 

 På spørgsmålet om hvor ofte man har tid nok til arbejdsopgaverne svarer 46 % at 

de sjældent eller aldrig. 

 Der er 74 %, der svarer, at de indenfor de seneste 12 måneder har haft perioder, 

hvor de har følt sig stresset. Ikke at forveksle med det at have travlt. 

 57 personer, 17 %, har været ved læge angående arbejdsbetinget stress 

 39 personer har været sygemeldt på grund af stress, det er 12 %. 

 På spørgsmålet om man oplever, at man inden for rammerne af sin arbejdstid har 

tilstrækkelig tid til at forberede/efterbehandle undervisningen, svarer 67 %, at det 

har de ikke, mens 26 % svarer, at det har de, fordi de har sænket 

ambitionsniveauet. Kun 4 % mener de har tilstrækkelig tid. 

 80 % svarer, at de ikke er i løbende dialog med deres leder om deres 

opgaveoversigt, selvom det er lederens pligt.  

Når så mange ikke får den løbende dialog med deres leder om opgaveoversigten, og 
dermed om arbejdspresset, bliver det også sværere at få løst de udfordringer, der viser sig 
i ovenstående. 
Der er også stadig udfordringer med, at inklusion presser skoledagen 

 71 % af besvarelserne er fra lærere i almenområdet, det svarer til 233 personer. 

På spørgsmålet om på hvilken måde inklusion har betydning for undervisningen 

svarer 71 % at den har negativ eller meget negativ betydning. Dette er den samme 

procentsats som i sidste års trivselsundersøgelse. 

 På trods af kommunens ugekurser, føler 56 % stadig at de i mindre grad eller slet 

ikke har de nødvendige kompetencer til at inkludere elever i undervisningen. 

 Om man vurderer at have de nødvendige støttemuligheder /ressourcer til inklusion 

svarer 89 % ligesom sidste år, at det har de i mindre grad eller slet ikke.  

 63 % svarer at de kun i mindre grad eller slet ikke får den nødvendige opbakning til 

inklusion. 

AMR’erne og arbejdsmiljøgrupperne ude på skolerne er i gang med at lave APV’er. Det 
bliver spændende at se om de handleplaner, der efterfølgende udarbejdes kan løse nogle 
af de her oplistede udfordringer fremadrettet. 
Kredsen takker for godt samarbejde i 2015.  



 

                                                                                   

Pensionisterne-fraktion 4 

 

2015 har ligesom jeg sagde om 2014 været et begivenhedsrigt år. Ikke et ord om  krig 

i Iraq, Schengen, flygtninge, grænsekontrol og smykker. Men nok nogle få ord om 

andre indenrigspolitiske forhold . Folkeskolen er stadigt et varmt emne i pressen. 

Bevægelseselementet i undervisningen og lektiecafeerne bliver ligeså ofte omtalt som 

sidste år. Nogle få kommuner vil godt have en ”frikommuneordning” på området 

(understøttende undervisning og lektiehjælp), og andre er kommet fint fra start. Nogle 

kommuner kan tiltrække nye lærerkræfter, fordi  der laves ”lokale aftaler”, andre kan 

slet ikke finde nye lærere til ledige stillinger, vel nok på grund af mangel på samme. 

Resultatet er, at et stigende antal lærere forlader folkeskolen, hvilket igen medfører et 

stigende behov for vikarer – en morgenavis kunne for nylig berette, at 14% af 

samtlige timer i folkeskolen bliver  p.t. læst af uuddannede lærere. I mine meget unge 

dage  dansede vi en dans der hedder: ”Først den ene vej og så den anden vej”……. 

Det var faktisk den tanke jeg fik, da jeg hørte om værdighedsmilliarden og så 

omprioriteringsafgiften på 1% (af driftsudgifterne). I Haderslev kan man få nogle 

flere varme hænder på ældreområdet for de 11 millioner der modtages. I København 

kan ældre på plejehjem få 2 timers ekstra aftenvagt for de godt 58 millioner – de får 

der. Det skal bemærkes, at nogle beboere kommer i seng kl. 19.00 og det kan hænde, 

de først kommer op næste morgen kl. 09.30. I Haderslev skal man spare 24 millioner 

p.gr.a. omprioriteringsafgiften i 2017, hvilket ikke volder de store politiske kvaler – 

det gør det til gengæld i København, hvor der i forvejen skal spares omkring 250 

millioner på 2017 budgettet, og oven i 240 millioner i afgift til staten. Alene på 

ældreområdet skal der spares 100 millioner – hvilket svarer til driften af et plejehjem. 

Jo, vore ældre medborgere går en spændende tid i møde. 

Hvad angår vores pension, så fik vi den 1. april 2015 en generel stigning på 0,27%, 

plus en forventet regulering på 0,23%. Den 1. april 2016 giver 0,80% og ingen 

regulering. Den 1.april 2017 giver 1% og i regulering 0,70%. Den 1. december 2017 

giver 1,50% i generel stigning og ingen regulering. I OK-perioden en forventet 

stigning på 4,5% (3,37% + 0,93%). 

Ikke just nogen forkromet stigning, og set i lyset af den daværende regering og 

venstres skatteforlig af juni 2012 bliver det ikke bedre. Aktstykket hedder 

”Afdæmpet regulering af overførselsindkomster, 2016 - 2023”. Og vi er med i denne 

gruppe; ifølge Ældresagen er der ca. 94.000 pensionister - i den daværende regerings 

terminologi ”de rige pensionister”. (Jeg troede de rige pensionister betalte topskat!!!) 

Men resultatet er, at der vil forsvinde et beløb på omkring 4000 kr. fra 

folkepensionens grundbeløb, når loven er fuldt indfaset. Til slut skal bemærkes, at 

Ældresagen ikke har gjort indsigelser imod loven, idet beløbet er betydeligt lavere, 

end det af den tidligere regering foreslåede beløb på 15.800 kr. Men de vil holde øje 

med området – det skulle helst ikke blive til en ”glidebane”! 

I 2016 er der opslået 4 seniorkurser: 

27. -29. juni på Frederiksdal: Politik og Christiansborg 

    4. – 6. juli på Gl. Avernæs: Film 

    6. – 8. juli på Gl. Avernæs: Øl og lokalhistorie 

11. – 13. juli på Skarrildhus: Kunst og kultur 



 

Nordisk Pensionisttræf: 13. – 17. juni på Storebæltscentret 

 

  

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 2-års 

periode. Poul er valgt for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Knud Damgaard 

Christensen fra kreds 93 er valgt for den næste 2-års periode. Hvis der ikke sker 

ændringer i proceduren, vil kredsene 92 (Aabenraa), 95 (Tønder), 111 (Kolding) og 

163 (Sydslesvig) stille med årsmødedeltagere for den næste 2-års periode. På 

idèmødet i marts, på lige årstal, vælges medlemmer til bestyrelsen og 2 

repræsentanter til Pensionistforum Syd. 

Det lokale arbejde.    Deltagerantallet til vore arrangementer har fundet et leje på ca. 

30 deltagere, med 44 deltagere til Løgumklosterturen som det højeste . Vores del af 

kredsens budget – 20.000 kr., og en vis deltagerbetaling gør det muligt, at tilbyde en 

god årlig udflugt og gode foredragsholdere. Jeg vil gerne takke for et rigtig godt 

samarbejde med vores kredsstyrelse. 

Grete Paarup-Petersen, Hans Jørgen Jessen og Jens Chr. Thomsen 
 

Arbejdsmiljørepræsentanter 2015 

 
Ann Kjærsgaard ann.kjaersgaard.fbo@gmail.com Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal 

Søren Elmelund soerenelmelund@gmail.com Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal 

Bent Øxenberg Hansen bh@dlf.org Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup 

Rikke Hebsgaard Bjørnholt rikke.bjoernholdt@skolekom.dk Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup 

Lene Pedersen Sangbogen@gmail.com  Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin 

Helle Thomsen helle.thomsen32@skolekom.dk Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin 

Carsten Pedersen carsten.pedersen1@faellesskolen.dk Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup 

      Marianne Vang Grønning mansevg@gmail.com  Fællesskolen Nustrup-Sommersted 

Kirsten Fredslund kirstenfredslund@hotmail.com Fællesskolen Nustrup-Sommersted 

Ole Immanuel Runz-Jørgensen runzjoergen@yahoo.dk Fællesskolen Starup-Øsby 
 Trine Juul Jakobsen trijuja@gmail.com Fællesskolen Starup-Øsby 
 Sara Venzel Lindholdt sara.lindholdt@gmail.com Gram skole 

  Rene Steenberg Olsen rene.olsen3@skolekom.dk Heldagsskolen Moltrup 
 Bent Syðradal Lund bent.lund@skolekom.dk Lagoniskolen 

  Linda Eriksen jafikili@icloud.com Lagoniskolen 
  Lene Birgitte Vognsen Lene.Vognsen@skolekom.dk Skolen ved Kløften 
  Jan Birk Johnsen janbluff@hotmail.com Skolen ved Stadion 
  Povl Mads Clausen povl.clausen1@skolekom.dk Skolen ved Stadion 
  Dorthe Kjær Kruse dorthe.kjaer.kruse@skolekom.dk  Sønder Otting Skole 
  Majbritt Nørgaard Wind mkwind@sol.dk Sønder Otting Skole 
  Olaf Kluge olkl@haderslev.dk UU-Haderslev 
  Jan Sassersen Pilgaard jsap@haderslev.dk STU 
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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. Et hovedstyrelsesmedlem deltager i møderne, som 
altid er placeret dagen før Hovedstyrelsesmøder. Indtil sommeren 2015 har det været Per 
Sand Pedersen, der varetog vores interesser. Per Sand Pedersen døde desværre undre 
folkemødet på Bornholm og efterfølgende har Ulrik Nielsen, kredsformand i Tønder, 
varetaget opgaven som suppleant. Fra 1.1.2016 er Ulrik valgt for en 4-årig periode og er 
vores talerør i hovedstyrelsen. På møderne får han drøftet evt. tiltag med baglandet inden 
han deltager i Hovedstyrelsesmødet. Møderne foregår i Aabenraa Lærerkredses lokaler. 
 

UC-Syddanmark 

 
Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg Haderslev, der skifter navn 
pr. 1.1.2016 til UC-SYD, har nu 6 år på bagen. 
Kredsformanden i Haderslev Lærerkreds Bent Øxenberg Hansen er valgt som 
næstformand i bestyrelsen, hvor regionsformand Carl Holst var formand indtil han blev 
valgt til folketinget i juni 2015. Fra juni til september fungerede Bent som formand for 
bestyrelsen. Fra 21. september er der ny formand, regionsrådsformand, Stephanie Lohse. 
Bent er stadig næstformand. 
Læreruddannelsen har i både Esbjerg og Haderslev haft et stigende antal studerende, dog 
klart størst fremgang i Haderslev. Men der er brug for, at mange flere søger uddannelsen 
som folkeskolelærere.  
UC-Syd satser i fremtiden på 4 campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og 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 

 

Den nye hjemmeside (http://kreds93.dk) har nu været i stabil drift siden sidste 
generalforsamling. Der tilstræbes en ugentligt opdatering på indholdssiden, således at 
medlemmerne løbende har lyst til at kigge forbi for at blive opdateret. 
Hjemmeside er bygget op efter samme skabelon som DLFs hjemmeside, og følger de 
strukturændringer, der sker på DLF-siden. Det gør siden enkel at administrerer.  
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. Og 
vi modtager selvfølgelig også gerne input til forbedringer af indholdet. 
 
DLFs medlemssystem giver mulighed for at sende mails direkte til medlemmerne og det 
benytter vi os jævnligt af, når der er vigtige informationer 
 
Som det fremgår af regnskabet, har omkostninger været minimale på IT-siden. I den 
kommende periode planlægges en opdatering af hardware og software på kredskontoret. 

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


 

 

Budget 2016 

       

       

  
Budget 

 
Regnskab 

 
Budget 

  
2015  

 
2015 

 
2016 

       Indtægter: Kontingent: 1.718.088 
 

1.665.064 
 

1.700.000 

 
Renter, udbytter, kursgevinster: 35.000 

 
34.193 

 
25.000 

 
Adm. Særlig Fond: 20.000 

 
20.000 

 
20.000 

 
Akutfond: 410.000 

 
420.095 

 
410.000 

 
Indtægter i alt: 2.183.088 

 
2.139.352 

 
2.155.000 

       Udgifter: Styrelsesudgifter: 
     

 
Frikøb: 1.400.000 

 
1.367.553 

 
1.400.000 

 

Lønharmoni./time-
dagpenge/diæter: 220.000 

 
243.583 

 
220.000 

 
Kørsel: 15.000 

 
18.947 

 
20.000 

 
Telefon: 12.000 

 
10.690 

 
12.000 

 
Kongres: 15.000 

 
16.745 

 
10.000 

 
Kurser og møder: 25.000 

 
10.070 

 
15.000 

  
1.687.000 

 
1.667.588 

 
1.677.000 

 
TR-udgifter: 

     

 
Frikøb: 75.000 

 
24.294 

 
50.000 

 
Telefon: 10.000 

 
9.200 

 
10.000 

 
Time-dagpenge/diæter: 10.000 

 
12.494 

 
10.000 

 
Kørsel: 7.000 

 
8.218 

 
7.000 

 
Kurser: 75.000 

 
96.095 

 
60.000 

 
Møder: 20.000 

 
11.255 

 
15.000 

  
197.000 

 
161.556 

 
152.000 

       

 
Hjemmeside: 1.000 

 
45 

 
500 

 
Kurser og møder: 50.000 

 
44.833 

 
50.000 

 
Pensionister: 20.000 

 
21.343 

 
20.000 

 
Medlemsaktiviteter: 40.000 

 
40.000 

 
40.000 

 
Lokaleudgifter: 100.000 

 
81.000 

 
81.000 

       

 
Adm.udgifter: 

     

 
Porto: 1.500 

 
1.320 

 
1.500 

 
Forsikringer: 15.000 

 
16.604 

 
18.000 

 
Abonnementer: 5.000 

 
6.591 

 
7.000 

 
Kontorartikler: 5.000 

 
2.565 

 
5.000 

 
Fotokopiering: 5.000 

 
0 

 
5.000 

 
Inventar: 5.000 

 
219 

 
5.000 

 
Telefon: 10.000 

 
9.781 

 
10.000 

 
Edb (hardware, software, drift): 1.000 

 
19.128 

 
35.000 

  
47.500 

 
56.208 

 
86.500 

 
Øvrige udgifter: 

     

 
Andre udgifter: 35.000 

 
33.548 

 
35.000 

 
Revision: 14.000 

 
13.910 

 
14.000 

 
Kredsfond: 10.000 

 
5.125 

 
10.000 

 
Gaver og repr.: 2.000 

 
1.924 

 
2.000 

 
Lønsumsafgift: 20.000 

 
9.658 

 
15.000 

  
81.000 

 
64.165 

 
76.000 

       
 

Udgifter i alt: 2.223.500 
 

2.136.738 
 

2.183.000 

       Overskud/underskud: -40.412 
 

2.614 
 

-28.000 
 

      

       



 

       

       

       

       

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. 

2016 
525 36 0 268 0 4 

 

 

 

 

 

Forslag til kontingent 2016 

 

 
 

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 

 

Områder, der skal varetages i kredsen 1.4.2015- 31.3.2016 

 

Hovedområder Arbejdsopgaver 
Den ansvarlige er 

understreget 

Arbejdsmiljø Psykisk AP, 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 

AP, BH 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 

 

Haderslev kommune Hoved-MED LP og BH 

Service-MED BK, BH og RO 

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 

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 

BH og RO Foretage beregninger 

Nye tiltag 

Pensionistarbejde Procedurer 
MH 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 
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 

BH Netværk 

STU 

Særlig tilrettelagt 

ungdomsuddannelse 

Kontaktperson BH 

Sundhed og Ernæring Kontaktperson BH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

TR og suppl. 1.8.2014-31.7.2016 

 

Skole Tillidsrepræsentant  

2014-16 

E-mail adresse 

Fællesskolen 

FavrdalFjelstrup 
Favrdalmatr. 

Bent Hansen 

Marianne Holler 

Kanstrup 

bh@dlf.org 

hollerkanstrup@hotmail.com 

FFF 

Fjelstrupmatr. 

Ane Fink Kjærgaard anefik@gmail.com 

Sønder Otting 0-6 Birgitte Kjøng Birgitte.G.Kjoeng@skolekom.dk  

Sønder Otting 7-9 Morten Holler Kanstrup Morten.kanstrup@skolekom.dk 

Hollerkanstrup66@gmail.com 

Sct Severin Skole Jens Lind-Christensen tomduk@mail.dk 

 

Skolen ved Kløften Lars Pryds pryds@10vk.dk  

Skolen ved Stadion Bjørn Jensen b7002935@hotmail.com 

Skolen ved Stadion Erik Gjødrik-

Baumgarten 

gjodrik@gmail.com 

Starup Skole Ulla Andersen Ulla.Andersen1@skolekom.dk  

Hoptrup Skole Carsten Pedersen Carsten.pedersen1@faellesskolen.dk  

Øsby Skole Arne Møller Arne@miller2.dk  

PPR Laila Steenberg Olsen laso@haderslev.dk  

Moltrup skole Bo Bojesen bokama@christiansfeld.tv  

Gram Jette Lund Jette.p.lund@gramskole.dk  

Lagoni 0-6 Jesper S Rasmussen Jesper.Skovsboel.Rasmussen1@skolekom.

dk  

Lagoni 7-9 Lars Thykjær Grønfeldt LT@lagoniskolen.dk  

Hammelev Birthe Christensen cabisomi@hotmail.com  

Nustrup Karin Norden 

Rasmussen 

Karin.n.r@live.dk  

Over Jerstal Lone Hammer lonehammer@rathgen.dk  

Sommersted Karen Boesen Jessen kejessen@tdcadsl.dk  

UU Haderslev Rut von Qualen rutvonqualen@gmail.com  

Bevtoft Heidi Balsby heidibalsby@gmail.com   

STU Lene Ladegaard Lene@haderslev.dk  
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