
Referat fra generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds 
torsdag d. 16.marts 2017 

Bent Eriksen bød velkommen i aulaen på Niels Ebbesen Skolen, og ridsede aftenens pro- 
gram op. 

Foreningssangen blev sunget, og derefter præsenterede kredsstyrelsens medlemmer sig 
selv. 

1. Valg af dirigent 
Gordon Ørskov Madsen blev valgt. 
Gordon tjekkede om formalia var i orden. Det var de. 

Forretningsorden. 
Dirigenten forslår, at pkt. 8 i Forretningsordnen ændres og vedtægterne følges 
på dette pkt. Dette blev vedtaget. 

2. Beretning 
Jeanette, Mølleskolen, medarbejder repræsentant i Skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen arbejder med budgetter. Hvad bliver der arbejdet med ifor- 
hold til økonomien? Er kommunerne pâ vej? Skal vi bare indfinde os under det? 
Bent Eriksen ' 

Sidste år op til budgetforhandlinger skrev jeg til byrådet og senere et læserbrev 
med udgangspunkt i KL's egne tal. 
Der er 6000 kr. i gennemsnit op til landsgennemsnittet pr. elev. Økonomichefen 
sagde god for disse tal. Så der blev ikke diskuteret tal. 
På en henvendelse fra Midtjyllands avis blev historien bragt igen. 
En anden måde vi også arbejder på, er via netværk. 
Jeg har sammen med Palle Langkær fra Dansk Metal skrevet et læserbrev sam- 
men. Vi er heldige at der er andre der køber denne argumentation. 
l går var skolebestyrelsesformændene samlet for at argumentere for det. 
Det er vigtigt, at vi forsøger at påvirke f.eks. skolebestyrelserne. Hvis vi vil noget 
med politikkerne skal vi være gode til at fortælle dem, hvad de kan fremad. 
Vi skal ikke kun arbejde for budget 2018 men også tænke længere fremad. 

Lotte, Mølleskolen, AMR 
Den åbne skole, og vores muligheder for at samarbejde med lokalsamfundet. l 

Ry er der få virksomheder, og det er svært at få råd til bus til at tage længere



væk. Arbejdes der på f.eks. med gratis transport til Skanderborg f.eks. Finlands- 
vej? 
Bent Eriksen 
iforhold til den åbne skole har vi sagt "klap lige hesten". Der er rigtig meget at 
gøre der ude iforhold til Synlig læring, Minuddannelse osv. 
Måske er vi der nu, hvor vi er klar til at tage debatten om, hvad vi vil med skolen. 
Det gælder også ude på skolerne om at tage denne debat. 
Sä der er nok at tage fat på. Vi arbejder ikke lige nu med den åbne skole. 

Ole Juul, Skovbyskolen 
Vi får stillet i udsigt tolærerordning og længden af skoledagen. Jeg tænker der 
skal følge penge med i SFO og klub, hvor børnene skal være i længere tid. 
Bent Eriksen 
Jeg skal lige være med på, at det er det der er ude i høring nu med paragraf 16b? 
Vi har bedt om, at beslutningerne skal træffes ude på skolerne. Det er det, der 
arbejdes med nu. 
Der står i forslaget, at det skal være udgiftsneutralt. Pengene skal altså tages fra 
skolerne. 

Lotte, Mølleskolen, AMR 
Min rolle er ikke politisk bestemt. Jeg har svært ved at se lærerstemplet ide pa- 
pirer vi sidder med ude på skolerne. Jeg synes det er svært at se fingeraftrykket 
fra foreningen. Lokalt er det Skandereborg Kommune. Hvordan er samarbejdet 
med kommunen? De kurser der bliver tilbudt sidderjeg f.eks. med nogle fra Sø- 
lund. Jeg har svært ved at se vores rolle i det? 
Bent Eriksen 
Meget af det arbejdsmiljø, der diskuteres ude på skolerne drøftes i IokalMed og 
OmrådeMED. Det er begrænset, hvad vi har af indflydelse på undersøgelserne. 
Det kan vi få ved at arbejde mere med AMR. 
Jeg er sikker på, at hvis vi satte os ned med AMRerne og lavede et stykke papir 
med spørgsmål, hvad vi gerne vil arbejde med [spørges om kan vi komme igen- 
nem med meget af det. 
Lotte, Mølleskolen, AMR: Kredsen bliver nød til at fokusere mere på AMR. Jeg 
savner fælles front med Kredsen? 

Christian, Niels Ebbesen: Vi savner en synlig kamp og bedre vilkår lokalt. Hvad 
gør kredsen i forhold til Synlig læring, Minuddannelse og mere forberedelsestid? 
Vi savner synlighed fra kredsen. Hvad gør kredsen for at sikre vores vilkår? 
Bent Eriksen: Den primære grund til, at vi ikke har tid til opgaven, er for mig at 
se at der er alt for mange opgaver. 
Den anden side af det er opgaveoversigterne. Drøftelserne af opgaveoversigter- 
ne skal der gøres mere ved. Der kan sikkert gøres mere ved det ude på skolerne. 
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Det vi kan gøre er at arbejde med bevidstheden med opgaveoversigterne. 
0m 14 dage mødes skoleledere og TRere her vil drøftelse af opgaveoversigten 
være på dagsordenen. 
Vi er nød til at stå sammen. Kredsen kan sørge for, at ledere og TRere taler 
sammen. Men det skal også drøftes ude på skolerne. 

Jette, Låsby Skole 
Efterlyser fælles retningslinje skolerne imellem. 
Jeanette, Mølleskolen, medarbejderrepræsentant iskalebestyrelsen 
Kan man love os at se på tildelingen af ressourcerne, så eleverne kan få det 
samme på de forskellige skoler? 
Bent Eriksen 
Fordelingen af ressourcer foregår primært lokalt, og det er primært skolelede- 
ren, der er inde og bestemme det. 
Man har nogle grundtildelinger. Det er dyrere at drive en lille skole end en stor 
skole. 

Sä får man tildelt en del af specialundervisningspengene. 
skolelederne diskuterer de socioøkonomiske nøgletal. 
Der er også tildelinger til DSA. 
Det er begrænset, hvad vi har for at påvirke tildelingen, men det er kernearbej~ 
de for skolelederne. 
Nár pengene er ude på skolerne er det vigtigt, at vi i kredsen og TRerne bliver 
dygtige til at påvirke processen. 
Nogle skoler kan samle penge sammen. Grunden kan være, at skolelederne er 
bange for røde tal. 
Det er byrådet der beslutter ressourcetildelingen. 
Jeanette, Mølleskolen, medurbejderrepræsentant i skolebestyrelsen 
Kan kredsen komme med elevernes side? Det kan ikke passe, at det ikke kan på- 
virkes. 

Bent Eriksen 
Man søger hele tiden at opnå en retfærdig fordeling. 

Christian, Niels Ebbesen 
For, at vi får flere penge, kræver det en befolkningsholdningsændring. Anders 
Bondo Christensen udtaler at flere og flere timer varetages af ikke-lærere. 
Hvad gøres der lokalt for at få vendt befolkningsstemningen? 
Bent Eriksen 
Jeg synes det vil være rigtig fint, hvis andre end kredsen skriver i medierne. 
Kredsen tager debatten, när vi møder politikkerne. Jeg har været inviteret i for- 

længelse af LOs generalforsamling, hvorjeg deltog i debatten om ulighed. Der 
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sagde Borgmesteren, hvis vi skal have flere penge til skolen skal det tages fra jer 
(LO). 

Udvalgsformanden siger, at man kan se, at Skanderborg leverer højt på afgangs- 
prøveresultat. Hvorfor skal vi poste penge i skolerne, når vi har et af landets 
bedst fungerende skolevæsen? 
Vi skal være flere til at argumenterer. 
På kredsen er vi i gang med et arbejde i forbindelse med KV17. 
Kredsen og medlemmerne skal blive dygtige til at hjælpe politikkerne med gode 
løsninger. 

Henriette Kappel Nielsen, N E 

Kan vi ikke arbejde på et samarbejde mellem kredsen og lærerne? Et forslag er 
at hjælpe os med det. 
Bent Eriksen: Vi er i gang med det. l kredsstyrelsen er der planlagt en temadag. 
TRerne er advaret om, at vi har brug for dem i forbindelse med KV17. Det er 
mange små ting, vi skal have sat i værk. 

Jeanette, Mølleskolen, medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen 
Kan vi ikke lave et møde med politikkerne, hvor vi som samlet flok står frem? 
Bent Eriksen 
Det er muligt at lave små vælgermøder mellem politikkere og lærere. Det er re- 
lativt enkelt og den type kan vi gøre. Kredsstyrelsens energi er bedre brugt på 
andet. 
Jo flere vi er, jo flere ting kan vi gøre. 

Gordon Ørskov Madsen 
Hovedstyrelsen arbejder på at give bud på, hvordan fællesskabet kan hjælpe til i 

forhold til KV17 og 0K18. 

Dirigenten sætter hele beretningen til afstemning. 
Beretningen blev godkendt. 

Regnskab 
Annette Hinkbøl fremlagde regnskab. 
Regnskabet blev god kendt. 

Indkomne forslag 
ingen punkter indkommet 

Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til 
lønnet medhjælp 
Annette Hinkbøl fremlagde forslag til ydelser og vederlag. 
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Forslaget blev godkendt. 

Budget og fastsættelse af kontingent for 2018 
Annette Hinkbøl fremlagde kredsens forslag til budget 2018. 
Budgettet blev vedtaget. 
Foreningens film om kontingentændring gældende fra 1/8 2017 blev vist. 
Annette Hinkbøl fremlagde kredsens forslag til kontingent for 2018. 
Kontingent blev vedtaget. 

Evt. 

Anders Kristensen, pensionisterne i fraktion 4: Takker kredsstyrelsen for samar- 
bejdet. l DLF udgår vi 20 % af lærerne. Her i Skanderborg arrangerer vi 4 årlige 
ture, der er gratis for medlemmer. I Nyborg fik vi ros for vores ture. Vi har været 
i Ribe, Jelling, på højskole og holdt generalforsamling. 
I DLF er logoet "Vi lærer for livet". Jeg er lærer i hele livet. 
Vi synes l laver et rigtig godt stykke arbejde! 

Bent Eriksen takker pensionistgruppen. De bruger deres egne penge til ture. 
Bent Eriksen inviterer Gordon Ørskov Madsen til en debat senere på året. 
Takker Gordon Ørskov Madsen for at være dirigent. 

Referent: Vivi Gottlieb Larsen 
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