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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 9. marts 2017 

 
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 i mødelokalt på 
Laurids Skausgade 12, 1. sal i Haderslev torsdag d. 9. marts 
2017 kl. 17.15. 
 

 
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 

 
 

Med venlig hilsen 
   Kredsstyrelsen 
 
 
 



 

     Hoved MED  

 
Af Lars Pedersen 
Næstformand i kreds 93 
Medlem af Hoved MED-udvalget i Haderslev kommune 
 
Det forløbne år i HMU har været lidt ud over det sædvanlige. I starten af året blev der, 
efter flere års arbejde, vedtaget en ny MED-aftale. Indholdsmæssigt måske ikke med de 
store forandringer, men en af ideerne var, at den nye aftale skulle være lettere både at 
forstå og bruge i praksis. Gå selv på Intranettet og se om det passer!   
HMU deltog i et seminar forud for budgetprocessen hvor vi skulle komme med indspark til 
et beredskabskatalog. Jeg skal gerne indrømme at jeg var noget fodslæbende i den 
proces. Dels mener jeg ikke at det er medarbejdernes opgave at komme med 
besparelsesforslag og dels kunne jeg med min bedste vilje ikke se, hvor skolerne kunne 
spare penge. Vi blev ofte forsikret om at det slet ikke var et sparekatalog og derfor var 
andre faggrupper og især ledelsesrepræsentanter meget aktive med at komme med 
forslag. Det tror jeg de har fortrudt siden.  
Selve budgetprocessen startede vanen tro med et seminar i marts hvor der blev gjort 
opmærksom på at det regeringsfinansierede implementeringstilskud til folkeskolereformen 
ville bliver halveret i 2017. Jeg kunne her konstatere at det ikke blev betragtet som en 
”udfordring” – som det hedder i økonomisprog - fordi tilskuddet jo som bekendt var 
midlertidigt. Heller ikke senere i budgetprocessen blev de manglende 10,48 millioner 
anerkendt som et problem. Processen sluttede på en måde, med manglende rettidig 
information og deraf følgende manglende mulighed for en kvalificeret høring, som jeg 
aldrig har oplevet før og jeg håber heller ikke at komme til det igen. Dybt kritisabelt. 
Derudover har vi i år arbejdet meget med kommunens politik for vold og uhensigtsmæssig 
adfærd. Startskuddet til det har været ændringer i mulighed for at søge og få erstatning fra 
”voldsofferpuljen”. En sådan erstatning forudsætter som udgangspunkt at der fortages en 
politianmeldelse og der stod tidligere i politikken at man skulle. Det har ombudsmanden 
imidlertid kritiseret og vi var derfor nødt til at ændre formuleringen. I det arbejde har det 
imidlertid været vigtigt også at få fastslået at hvis man undlader at politianmelde, skal der 
foretages en registrering og udarbejdes en handleplan i stedet. 
Trivselsmålingen. Jeg har selv siddet i et underudvalg der har haft til opgave at facilitere 
processen, så måske er jeg ikke den rette til at vurdere denne, men jeg synes den har 
været bedre en de sidste år. Spørgsmålene var klarere og færre.  
Et andet stort punkt som HMU har arbejdet meget med er – næppe  overraskende – 
ændring af kørselsordningen. Kaos er måske et stort ord, men her er det berettiget synes 
jeg. Jeg tror desværre ikke der bliver ændret noget før det viser sig at den nye ordning er 
dyrere end den gamle. 
Det giver mig anledning til et hjertesuk: Jeg er blevet kritiseret for at ”HMU har besluttet 
ændringen af kørselsordningen.” Det  har vi ikke! Politikere og ledelse træffer 
beslutninger og har ansvar for disse. HMU (og alle andre MED-udvalg) drøfter og 
kvalificerer ledelsens beslutninger. Man kan altså ikke konkludere at fordi et emne har 
været drøftet i MED-udvalget, så har udvalget også ansvar for beslutningen.  
 

 

Service MED - Børn og familie 

 
Udvalget er sammensat af medarbejderrepræsentanter fra Børn og Families forskellige 
afdelinger. Haderslev Lærerkreds er repræsenteret ved Birgitte Kjøng som FTF-
repræsentanter samt Rene Steenberg Olsen som AMR-repræsentant. 



 

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 har mulighed for at deltager. Her 
gennemgås dagsordenen for det kommende møde. 
Link til referater: 
http://polweb.haderslev.dk/ipol/default.aspx?showinternal=true#comOld519_2016 
Der har i 2016 været afholdt 8 møder. Den ekstra mødeaktivitet skyldes dels en 
anderledes budgetproces (Omprioriteringsbidrag, herunder udarbejdelse af et beredskabs-
(spare)katalog) samt forsøg på at skabe en bedre struktur og samarbejdsklima i service-
Med.  
 
 

Distrikt-MED-Vest  

  
Er et MED-udvalg for skoler, daginstitutioner, familiepleje, dagpleje osv. i det vestlige 
Haderslev. 
Formand for udvalget er Børn-& ungechef Henning Riistofte 
Deltagere fra kredsen er Lars Pedersen 

 
 
 

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 Børn 
og Ungechef 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 
få taget 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 løbet af 2016 har der været drøftelser af flere omgange omkring en evt. ny MED-struktur i 
Haderslev Kommune. Problemet omkring den nuværende struktur er, at der ikke 
umiddelbart kan træffes beslutninger på de enkelte møder, fordi ikke hele Børn og Unge-
chefgruppen er til stede på møderne i samtlige distrikter, og hvis en beslutning træffes på 
et overordnet område i et distrikt, får det også betydning for de øvrige distrikter. 
Der har været forskellige alternative modeller i spil, som også er blevet drøftet i Service-
MED, men der kunne ikke opnås enighed om nogen af dem, så derfor bibeholdes den 
nuværende struktur, der stemmer overens med ledelsesstrukturen i Haderslevreformen. 
Et andet fast punkt, udover naturligvis løbende de kommunale budgetter , er også 
sygefraværet i distriktet, og det har også været koblet op på Sund på Arbejde. I distrikt Syd 
har der fra medarbejderside været et ønske om, at man konkret får drøftet, hvilke tiltag , 
der kan sættes i værk for rent faktisk at mindske sygefraværet fremadrettet. 
Den kommunale trivselsundersøgelse , som også er lavet i år, vil blive sat på 
dagsordenen, her vil vi også gå ind og kigge på resultaterne for SYD. 
 
Birgitte Kjøng 

http://polweb.haderslev.dk/ipol/default.aspx?showinternal=true#comOld519_2016


 

 

 
 

Distrikt-MED-Nord  

 
Er et MED-udvalg for skoler, daginstitutioner, familiepleje, dagpleje osv. i det nordlige 
Haderslev. 
Formand for udvalget er Distriktchef Thomas Andersen 
Deltagere fra kredsen er Bent Hansen, Erik Gjødrik-Baumgarten og Rene Steenberg 
Olsen som AMR 
 
Link til referater i 2016 
 http://polweb.haderslev.dk/ipol/default.aspx?showinternal=true#comOld494 
 

 

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. 
 
På byrådsmødet d. 31. januar 2017 er styrelsesvedtægten nu ændret, således at der nu 
kun behøves, at afvikle et tværfagligt fællesrådsmøde for distrikterne. 
 
Temaer på fællesrådsmøder 2016. 
- rapport/analyse af skolerne ressourcer, Program for læringsledelse (25/2-2016). 
 
- Sammenhæng og skolestart - ny forskning og praksis, Hvad skaber et godt læringsmiljø i 
dagtilbud og indskoling? Digitalisering og progression i folkeskolen (25/10-2016). 
Desværre var der ikke tid til at drøfte budget 2017, herunder ophør af 
implementeringstilskuddet til folkeskolereformen. Derfor blev der lovet et ekstra møde 
 
- Budget 2017: Tidlig SFO, ændring af ledelsesstruktur daginstitutioner, fremskudt indsats, 
ændringer på skoleområdet (23/11-2016) 
 
- Oplæg om inklusion (primo januar 2017) 
 
 
 

http://polweb.haderslev.dk/ipol/default.aspx?showinternal=true#comOld494


 

 
 

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 2016 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. 
 
DLF har uddelegeret kursusopgaver til kredsens kursusansvarlige (René og Birgitte) i 
forbindelse med den nye TR-organisationsuddannelse. Før hver af de 4 
uddannelsesmoduler indkaldes de nye TR til møde på kredsen, hvor de klædes på med en 
lokal vinkel/indspark til DLF modulerne, fx sikre kendskab til lokale aftaler, politikker osv. 
Et fint tiltag, som er med til at klæde TRérne endnu bedre på til at løse deres funktion 
efterfølgende. 
 
Derudover planlægger Kursusforum Syd hvert andet år et fælleskursus for de nyvalgte 
kredsstyrelser. 
 I november 16 blev der afholdt en dag i Haderslev, hvor professor Henning Jørgensen, 
Institut for Statskundskab AAU, havde et interessant indlæg omkring fagforeningers 
rolle/ageren (eller mangel på samme..) i dagens Danmark og hvad der, ifølge ham, skal til, 
for at påvirke regeringens politiske beslutningsprocesser i den retning, man ønsker. 
Alexander von Oettingen fra UCSyd var næste oplægsholder omkring skole og dannelse, 
skole og samfund og skolens uddannelsespolitiske rolle. 
En god og spændende dag, hvor kredsstyrelserne blev klædt på med argumenter i forhold 
til den aktuelle skolepolitik, og også en dag, hvor det blev muligt at udveksle erfaringer på 
tværs af kredsene. 
 
 
René Olsen, Birgitte Kjøng 
 

 

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 bl.a. temaer omkring skolereformen, inklusion samt 
folkeskoleideal fyldt på dagsordenen. 
Regeringen nedsatte i november 2015 en ekspertgruppe, der skulle gennemføre et 
eftersyn af inklusionsområdet. Gruppen afleverede i maj 2016 sine knap hundrede 
anbefalinger til ministeren. En af ekspertgruppens anbefalinger var, at regeringen burde 



 

bevæge sig væk fra 96 procent-målsætningen og i stedet sætte fokus på den enkelte 
elevs faglige progression og trivsel. I efteråret 2016 var tovholderne fra Pædagogisk 
Forum til møde på Vandkunsten i København, og fik fremlagt ekspertgruppens rapport/ 
konklusioner, som bl.a. er at skolens ledere og medarbejdere mange steder oplever, at der 
mangler ressourcer til arbejdet med et inkluderende læringsmiljø. Der er udgivet en 
”pixiudgave” af rapporten, som kan anbefales at læse. 
Vi deltager hvert år i DLF´s konference omhandlende pædagogiske forhold.  Årets tema er 
afledt af inklusionsrapporten ”Øget fokus på elevernes faglige progression og trivsel”, hvor 
nedenstående skal drøftes:  

- Handlemuligheder for kredsene for at få lokalpolitikere til at tage ansvar for, at 

skolerne kan give alle elever et kvalitativt undervisningstilbud  

- At drøfte eksempler på tiltag, der kan imødegå de udfordringer, som skolerne har 

med at give alle elever et undervisningstilbud, som de profiterer af såvel fagligt, 

socialt som personligt. 

- Handlemuligheder for kredsene og TR ift. at få kredsen, skoleledere og 

medlemmer inddraget i dialogen om - og få større indflydelse på - hvordan og hvilke 

redskaber, der skal anvendes til at skabe større fokus på faglig progression og 

trivsel for den enkelte elev.  

Kredsens pædagogiske udvalg har i år også deltaget i en konference om undervisnings-
begrebet. Undervisningsbegrebet er kommet under pres. Vi taler mere om læring, og om 
at styre læringsprocesser og meget lidt om undervisning og dens betydning for børns 
dannelsesprocesser. På konferencen udvekslede en række pædagogiske forskere 
synspunkter vedrørende undervisningsbegrebets status og betydning i den pædagogiske 
forskning.  Vi havde inviteret forvaltningens pædagogiske konsulenter til at deltage 
sammen med os, så vi kunne få et fælles afsæt for en dialog om hvorledes vi kan forstå 
undervisningsbegrebet i Haderslev kommune – desværre kom kun en enkelt repræsentant 
og deltog i et enkelt af oplæggene. Vi mener at undervisningsbegrebet er vigtigt at få 
drøftet i Haderslev pt., da man fra forvaltningens side argumenterer for nyt 
”undervisningsdesign”, og i praksis har vi desværre kun stiftet bekendtskab med begrebet, 
der hvor det knytter sig til effektivisering og besparelse. 
Kredsen har fortsat i alle relevante fora argumenteret hårdt for, at kvalitativ undervisning 
kræver tid til forberedelse og efterbehandling, og vi må ofte udfordre embedsmænd og 
politikere på deres argumenter om ”nye og smartere måder” at gøre tingene på samt nyt 
og smart ”undervisningsdesign” – når man ikke selv har gedigne erfaringer fra 
undervisningsfaget, kan man alt for let komme til at tro, at kvaliteten løftes ved smart 
”undervisningsdesign” eller andet ”nyt og smart”, uden dog at kunne konkretisere 
hvorledes. Vi kommer til fortsat at skulle stå vagt om muligheden for at udøve kvalitativ 
undervisning og dermed om lærernes tid til forberedelse og efterbehandling. 
Pædagogisk udvalg og kredsstyrelsen arbejder fortsat også for at synliggøre andre 
pædagogiske problemstillinger, f.eks. alt for store klassekvotienter, utilstrækkelige fysiske 
rammer og styringsteknologier i folkeskolen afledt af new public management tænkning 
Pædagogisk udvalg, kreds 93 
Birgitte Kjøng og Marianne Holler Kanstrup 

 

Arbejdsmiljø 

 
Der har fra politisk side været fokus på at nedbringe lærernes undervisningstimetal i 
Haderslev Kommune. Dette er lykkedes på nogle skoler, mens der på andre stadig er en 
stor undervisningsbelastning for den enkelte lærer. 
Man kan i Kredsens trivselsundersøgelse konstatere, at der endnu er lang vej til et 
optimalt arbejdsmiljø. 



 

 På spørgsmålet om hvor ofte man har tid nok til arbejdsopgaverne svarer 44 % at 

det har de sjældent eller aldrig. 

 Der er stadig 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. 

 47 personer, 14 %, har været ved læge angående arbejdsbetinget stress 

 37 personer har været sygemeldt på grund af stress, det er 11 %. 

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

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

sidste år, at det har de ikke, mens 25 % svarer, at det har de, fordi de har sænket 

ambitionsniveauet. Kun 6 % mener de har tilstrækkelig tid. 

 Der er stadig 60 % der svarer, at de ikke er i løbende dialog med deres leder om 

deres opgaveoversigt, selvom det er lederens pligt.  

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

 70 % af besvarelserne er fra lærere i almenområdet, det svarer til 230 personer. 

På spørgsmålet om på hvilken måde inklusion har betydning for undervisningen 

svarer 76 % at den har negativ eller meget negativ betydning. Dette er en forøgelse 

sammenlignet med sidste års trivselsundersøgelse. 

 54 % føler stadig at de i mindre grad eller slet ikke har de nødvendige kompetencer 

til at inkludere elever i undervisningen. 

 24 % har indenfor det seneste år, i deres arbejde, været udsat for vold eller trusler 

om vold, primært fra elever 

 
AMR’erne og arbejdsmiljøgrupperne ude på skolerne har været i gang med at lave 
handleplaner som opfølgning på APV’erne. Det bliver spændende at se om disse 
handleplaner kan løse nogle af de her oplistede udfordringer fremadrettet. 
Med en manglende fuld kompensation for de nedtrappede implementeringsmidler fra 
staten, kan det være svært at se, at det politiske mål om at sænke 
undervisningsprocenten, kan nås. Der er fra Haderslev Lærerkreds side gjort en ihærdig 
indsats for at få det reelle gennemsnitlige undervisningstal frem i lyset. Dette ser endelig 
ud til at være lykkedes.  
Der har det forgangne år været fokus på hvor vidt voldsepisoder skal politianmeldes eller 
ej, dette for at sikre ansattes eventuelle ret til erstatning fra voldsofferfonden.  
Haderslev Lærerkreds har sammen med de øvrige sønderjyske kredse i Det forpligtende 
Kredssamarbejde afholdt introdag for nye AMR’ere. 
Kredsen takker for godt samarbejde i 2016.  
                                           

                                                                                   

Pensionisterne-fraktion 4 

 

2016 har ligesom 2014 og 2015 været begivenhedsrige år. Ikke et ord om 

de flotte økonomiske vilkår for plejehjemmet Lotte, men nok nogle få ord 

om andre inden-rigspolitiske forhold.  Folkeskolen er stadigt et varmt 

emne i pressen, og i Folkeskolen kan man stadig læse om lærere, der 

forlader folkeskolen og finder andet arbejde. Tilbage til de 



 

indenrigspolitiske forhold. Den 11. dec. kunne man i dagbladet Politiken 

læse et interview med tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt. Et 

godt stykke inde i interviewet siger hun:”Da vi besluttede lockouten, 

vidste vi godt, at den formentlig ville komme til at ligge oven i 1. maj.” 

Afslørende ord, idet det er første gang der her åbenbares af en minister, 

endda statsminister, at man sammen med KL lockoutede mere end 50.000 

lærere i fire uger i 2013. På den måde kunne man, som alle jo ved, lave et  

lovindgreb, inddrage lærernes overenskomst og anvende midlerne til at 

finansiere de ekstra undervisningstimer, der lå i den nye 

folkeskolereform. At så HTS efterfølgende fik lov til at redigere i sit 

interview, så der kom til at stå:” Da vi besluttede at afslutte lockouten, 

vidste vi godt………”; ja, så undres man såre! 

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

på 0,27%, plus den forventede regulering på 0,23%. Den 1. april 2016 fik 

vi 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-prioden en forventet stigning på 4,5% (3,37% + 0,93%). 

PS.  Tjenestemandspensionen er ikke med i OK18, men en del af CFU-

forhandlingerne, som finder sted efter OK18-forhandlingerne. 

I 2017 er der opslået 4 seniorkurser: 

28. – 30. juni på Frederiksdal: Politik og Christiansborg 

 3. – 5. juli på Gl. Avernæs: Øl og lokalhistorie 

 5. – 7. juli på Gl. Avernæs: Film 

10. – 12. juli på Skarrildhus: Kunst og kultur 

Nordisk Pensionisttræf: 12. – 16. juni i Göteborg, Sverige 

 

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. Knud Damgaard Christensen fra kreds 93 er valgt for den næste 2-års 

periode gældende fra d. 31.3.2016. 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.( Jf. 

vedtægtsændringerne flyttes idémødet – også kaldet årsmødet -  til slutningen af 

oktober. Og valgene til PensionistForum Syd foregår stadig i lige årstal. 

 

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

30 deltagere ( mere nøjagtigt i snit 32 deltagere til 9 årlige arrangementer i 2016). Vi 

har i 2016 skåret et enkelt arrangement fra, idet vi helst vil kendes på kvalitet frem 

for kvantitet.  Vores del af kredsens budget – 20.000 kr., og en vis deltagerbetaling 

gør det muligt, at tilbyde en god årlig udflugt og gode foredragsholdere; men 

samtidig hermed, vil vi dog ansøge kredsen om et større beløb til vore arrangementer, 

idet vi kan se, at gode foredragsholdere nu koster betydeligt mere, end for blot få år 

siden. 

 Jeg vil gerne takke for et rigtig godt samarbejde med vores kredsstyrelse. 

 



 

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

Arbejdsmiljørepræsentanter 2016 

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

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

Hanne Møller hanne@miller2.dk 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 

    
 

 Nanna Falk Jensen Nann4464@hksk.dk 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 
 Astrid Andersen 

 
Gram skole 

  Rene Steenberg Olsen rene.olsen3@skolekom.dk Heldagsskolen Moltrup 
 Tine Autzen Erhardsen Tine.jessen@live.dk Lagoniskolen-0.-6. kl. 

  Connie Nissen Sildal5@live.dk Lagoniskolen-7.-9. kl. 
  Lene Birgitte Vognsen Lene.Vognsen@skolekom.dk Skolen ved Kløften 
  Rudi Slot Rudi0053@gmail.com Louiseskolen-Vonsbæk 
  Grethe Ishøi Grethe.ishoej@skolekom.dk Louiseskolen 
  Dorthe Kjær Kruse dorthe.kjaer.kruse@skolekom.dk  Sønder Otting Skole-Kløvermarken 
  Inge Berg 4xmontanus@gmail.com Sønder Otting Skole-Buegade 
  Olaf Kluge olkl@haderslev.dk UU-Haderslev 
  Jan Sassersen Pilgaard jsap@haderslev.dk STU 

    
 

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. Fra 1.1.2016 blev Ulrik Nielsen, 
kredsformand i Tønder, valgt for en 4-årig periode og er vores talerør i hovedstyrelsen. 
Desværre blev Ulrik ramt af en alvorlig infektion i juni 2016 og har efterfølgende været 
indlagt i ½ år. Ulrik er heldigvis stille og roligt på vej tilbage. Fra august 2016 har Ulriks 
suppleant Anette van Buren, kredsformand i Sønderborg, vikarieret på pladsen. Det 
fortsætter hun med indtil Ulrik er helt klar igen. 
 På møderne får hovedstyrelsesmedlemmet drøftet evt. tiltag med baglandet inden 
vedkommende deltager i Hovedstyrelsesmødet. Møderne i det forpligtende 
kredssamarbejde foregår i Aabenraa Lærerkredses lokaler. 
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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 

Hjemmeside (http://kreds93.dk) har 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.  
I DLF regi arbejdes der på at skabe en ny kommunikationsplatform, som blandt andet skal 
kunne supplerer/erstatte kommunikationsfunktioner i skolekom. 
 
På hjemmesidens forside under ”Nyhedsoversigt” (Øverst til højre) kan du finde de sidste 
års nyhedsbreve til medlemmerne.  
 
Formandens nyhedsbrev udsendes normalt hver fredag og indeholder korte informationer, 
samtidig med at kredsens holdninger også luftes her. Der er pt ca. 1000 modtagere af 
nyhedsbrevet.  
 
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 
 
I den kommende periode overvejes indkøb af nye computere, da det er 3 år siden, vi 
sidste fik udskiftet vognparken. Ultimo 2016 fik vi ny printer. Omkring software følger vi 
anbefalinger fra DLF. Desuden forventes en omlægning af vores internet-leverandør, da 
der planlægges med ændringer på Pædagogisk Center i uge 7. 
 

/RO 
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Budget 2017 

       

       

  
Budget 

 
Regnskab 

 
Budget 

  
2016  

 
2016 

 
2017 

       Indtægter: Kontingent: 1.700.000 
 

1.665.564 
 

1.700.000 

 
Renter, udbytter, kursgevinster: 25.000 

 
25.177 

 
25.000 

 
Adm. Særlig Fond: 20.000 

 
20.000 

 
35.000 

 
Akutfond: 410.000 

 
387.000 

 
390.000 

 
Indtægter i alt: 2.135.000 

 
2.097.741 

 
2.150.000 

       Udgifter: Styrelsesudgifter: 
     

 
Frikøb: 1.400.000 

 
1.445.795 

 
1.400.000 

 

Lønharmoni./time-
dagpenge/diæter: 220.000 

 
153.396 

 
170.000 

 
Kørsel: 20.000 

 
15.548 

 
20.000 

 
Telefon: 12.000 

 
17.300 

 
18.000 

 
Kongres: 10.000 

 
2.817 

 
15.000 

 
Kurser og møder: 15.000 

 
17.936 

 
15.000 

  
1.677.000 

 
1.652.792 

 
1.638.000 

 
TR-udgifter: 

     

 
Frikøb: 50.000 

 
28.468 

 
50.000 

 
Telefon: 10.000 

 
6.800 

 
10.000 

 
Time-dagpenge/diæter: 10.000 

 
3.287 

 
10.000 

 
Kørsel: 7.000 

 
14.000 

 
7.000 

 
Kurser: 60.000 

 
2.220 

 
100.000 

 
Møder: 15.000 

 
17.448 

 
15.000 

  
152.000 

 
72.223 

 
192.000 

       

 
Hjemmeside: 500 

 
0 

 
500 

 
Kurser og møder: 50.000 

 
52.122 

 
50.000 

 
Pensionister: 20.000 

 
20.646 

 
20.000 

 
Medlemsaktiviteter: 40.000 

 
40.690 

 
40.000 

 
Lokaleudgifter: 81.000 

 
81.000 

 
81.000 

       

 
Adm.udgifter: 

     

 
Porto: 1.500 

 
501 

 
1.500 

 
Forsikringer: 18.000 

 
16.506 

 
18.000 

 
Abonnementer: 7.000 

 
6.098 

 
7.000 

 
Kontorartikler: 5.000 

 
4.159 

 
5.000 

 
Fotokopiering: 5.000 

 
0 

 
5.000 

 
Inventar: 5.000 

 
0 

 
5.000 

 
Telefon: 10.000 

 
10.482 

 
12.000 

 
Edb (hardware, software, drift): 35.000 

 
24.487 

 
20.000 

  
86.500 

 
62.233 

 
73.500 

 
Øvrige udgifter: 

     

 
Andre udgifter: 35.000 

 
25.847 

 
35.000 

 
Revision: 14.000 

 
13.589 

 
14.000 

 
Kredsfond: 10.000 

 
5.125 

 
10.000 

 
Gaver og repr.: 2.000 

 
4.979 

 
2.000 

 
Lønsumsafgift: 15.000 

 
5.700 

 
10.000 

  
76.000 

 
55.240 

 
71.000 

       
 

Udgifter i alt: 2.183.000 
 

2.036.946 
 

2.171.000 

       Overskud/underskud: -28.000 
 

60.795 
 

-21.000 
 

      

       

       



 

       

       

       

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 2017 

 

 

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 1.4.2016- 31.3.2017 

 

Hovedområder Arbejdsopgaver 
Den ansvarlige er 

understreget 

Arbejdsmiljø Psykisk 

AH og RO 
Fysisk 

APV 

Forpligtende kredssamarb., Amfo-syd 

  



 

Arbejdstidsaftale Centrale aftaler 
BH, Alle 

Lokale aftaler 

Blad Skriftlig beretning 
Alle 

Procedurer 

Ansvarlig BH 

Børnehavekl.-lederne Ansvarlig 

AH, 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  

Service-MED BK og RO 

Distrikts-MED LP, BK, RO, BH og EGB 

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 + EGB 
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, RO, LP og EGB 



 

Foretage beregninger 

Nye tiltag 

Pensionistarbejde Procedurer 
MH og BH 

Økonomi 

E-boks Tjek af indhold EGB 

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 

 

PLC 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 

Blæk til printer Praktisk EGB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

TR og suppl. 1.8.2016-31.7.2018 

 

Skole Tillidsrepræsentant  

2016-18 

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 Ingen p.t.  

Øsby Skole Arne Møller Arne@miller2.dk  

PPR Laila Steenberg Olsen laso@haderslev.dk 

Moltrup skole Heidi Jessen Heidi.jessen@moltrupskole.dk  

Gram Katrine 

Jette Lund 

Kathrine.froelich@gramskole.dk 

Jette.p.lund@gramskole.dk 

Lagoni 0-6 Anna-Pia Højlund annapiadk@gmail.com  

Lagoni 7-9 Conni Nissen Sildal5@live.dk 

Hammelev Sebastian T. Christensen Sebastian.thoms.christensen@skolekom.dk  

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 Ingen p.t.  
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