
Referat fra generalforsamling 31/3 — 2022
Skanderborg - Odder Lærerforening

1. Valg af dirigent

Kredsstyrelsen indstillede Niels Jørgen Jensen.
Niels Jørgen Jensen blev valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig og
gennemgik dagsorden. Der var ingen bemærkninger til dagsorden.

Niels Jørgen Jensen gennemgik forretningsordenen, og der var ingen kommentarer til
forretningsorden.

2. Beretning

Der er sendt en video ud. Frank Larsen uddybede:

- Vi står over for en stor udfordring, der hedder lærermangel
- Fastholdelse og rekruttering er på dagsorden
- Vi skal tænke ud af boksen for at løse udfordringen
- Mange unge er i tvivl, når de skal vælge uddannelse. Vi har brug for at få den individuelle

vejledning tilbage
- Vi skal have fokus på UU
- I begge kommuner er der en markant tilflytning. Det betyder, at vi har nogle udfordringer i forhold

til, hvor de skal være. Der er ikke meget fokus på det pres, det giver andre steder, fx på
tandpleje, specialundervisning m.m.

- Udfordringen omkring inklusion bliver også større, når der kommer flere børn til.
- Vi arbejder stadig på implementeringen af A20
- Den enkeltes frihed er også et vigtigt emne
- I statsministerens nytårstale blev det bekendtgjort, at mange flere kommuner kan opnå flere

frihedsgrader. Hvad kommer det til at betyder, og vil vi have dem for enhver pris? Vil vi fx være
med til at fjerne klasseloftet? Det er en diskussion værd.

- En anden stor udfordring, vi kommer til at stå med om et øjeblik, er de ukrainske flygtninge. Hvor
og hvordan skal de ukrainske børn gå i skole? Jeg har meddelt, at vi i DLF står til rådighed og vil
samarbejde, når de ukrainske børn kommer til landet. Vi vil som forening gerne have en finger
med i spillet. Folkeskoleloven gælder for alle børn i Danmark, også ukrainske flygtninge.

Beretningen blev debatteret med følgende bemærkninger:

Spørgsmål: Fastholdelse er vigtigt, men man kan forholde sig til det på mange måder. Det kunne
være interessant at høre, når vi ser ind i et arbejdsmarked, hvor de gerne vil have, at vi bliver lidt
længere. Mange lærere kommer ud fra seminariet og forsvinder hurtigt igen.

Frank: Du har fuldstændig ret. Det handler både om at tiltrække nye kolleger og om at fastholde
lærere. Vi har vendt det om, vi er nødt til at arbejde med fastholdelse først og tilbyde arbejdsforhold,
så folk har lyst til at komme til vores kommuner og til at blive. De undersøgelser, der viser, hvad der
er vigtigt for en medarbejder, viser, at løn først kommer langt nede på listen. Det betyder noget, at
man kan leve op til de forventninger, man har til sig selv. Der skal være tid til forberedelse. Mange
forsvinder, fordi mange unge får en dårlig start på deres arbejdsliv. Jeg er fortaler for fleksibilitet, så
arbejdslivet passer til fx et liv med små børn. Det skal være fedt at være lærer i Odder og
Skanderborg.



Spørgsmål: Jeg tror, man skal kigge på efteruddannelse, sådan at man, når man fx har været ansat
i fem år, får nogle rettigheder til at videreuddanne sig. På den måde kan man holde fast på folk.
Hvad tænker I om at arbejde for at blive frihedskommune som Holbæk og Esbjerg?

Spørgsmål: Ang. fastholdelse, er det problematisk. Hvis vi er færre lærere, giver det flere børn i
klasserne, og dårligere trivsel og tæringsmiljø.

Frank:

Til spørger: Du har ret, det bliver der også arbejdet på centralt i foreningen. Så der bliver flere
karrieremuligheder. Så man kan dygtiggøre sig med måske en anden kasket. Det kan også være
med til at fastholde folk, I forhold til frihedskommuner, foreslår Mette Frederiksen, at det bliver bredt
ud til samtlige kommuner. Det handler ikke bare om folkeskoteområdet. Man kan i en kommune
vælge et område, hvor man vil være frikommune. Spørgsmålet er, om vi skal kæmpe for, at det skal
være inde for folkeskoleområdet. Esbjerg og Holbæk samler op på deres erfaringer. Nogle
embedsmænd synes, vi skal bruge friheden til andre ting, end vi synes fx til at fjerne klasseloftet.
Men langt hen ad vejen siger de dog, at der er flere fordele end ulemper ved frihedsgraderne.

Til spørger: Det er rigtigt, hvis der ikke kommer mere personale, men kun flere børn. Det bliver
måske ikke bare pensionisterne, men måske også de ledige og dem, der arbejder andre steder end
i folkeskolen. Det duer heller ikke, at færre søger ind på læreruddannelsen. Læreruddannelsen skal
også opkvalificeres.

Spørgsmål: Hvordan ligger Holbæk og Esbjerg ift. tildeling til skolerne? Det er sjovere, når der er
flere ressourcer at flytte rundt med.

Frank: Frihedsgraderne er udgiftsneutrale. Men jeg ved ikke, hvordan de to kommuner ligger ift.
Skanderborg og Odder, I Holbæk siger de, at bevillingerne ligger lavt, alligevel ligger de højt, når de
vinder ved frihedsgraderne.

Spørgsmål: Betyder frihedsgraderne, at man fx kan sige nej til inklusionsbørn?

Frank: Det frie skolevalg er vist ikke en del af frihedsgraderne, men i princippet ville det sidestille os
med privatskolerne. Men jeg synes, vi i stedet skal arbejde for at få ressourcer nok. Inklusionen er
desværre ikke lykkedes. Ny rapport konstaterer også, at det ikke virker. Det er stjernevigtigt for
vores samfund, at vi fortsat har en folkeskole.

Spørgsmål: Bliver vi som lærere spurgt?

Frank: Det er derfor, jeg nævner det. Derfor skal vi være vågne, for hvem får friheden? Hvem kan
bestemme? Det har været lidt forskelligt, I Holbæk har alle være inddraget, her kører det fornuftigt, I
Esbjerg blev det lagt ud til lederne, som lagde det ud til lærerne. Derfor var der ingen rød tråd. Det
giver nogle udfordringer. Vi vil gerne inddrages. Debatten er allerede i gang, og vi vil forsøge at få
så meget indflydelse som muligt.

Spørgsmål: Det er interessant, at jeres prioriteringer kommer til debat ude på skolerne.

Frank: Vi beder politikerne, om at vi får tid til at tage debatten: Lad os høre alle interessenterne,
inden vi træffer beslutningerne, I Holbæk siger de, at de har fået gladere børn, fordi lærerne er
gladere, fordi de har større frihed til at passe deres arbejde.

Spørgsmål: Vi vil gerne høre, hvordan Skanderborg Kommune er at forhandle med: Vi er en af de
skoler, der desværre har fået en større varmeregning.



Frank: Jeg ved ikke noget om gasregninger. Men der er flere skoler, det står med udfordringer med
stigende gasregninger, fordi de selv skal finde pengene i deres budget. Det bliver vi ikke involveret i.
Med den personsammensætning, der er nu i forvaltningen, er de meget fornuftige at samarbejde
med. Det er dog ikke altid, at vi får de resultater, vi vil have, men der er en god stemning. Vi skal
inden længe mødes med B og U på kredskontoret. I Odder har vi også en god dialog. Det er et godt
udgangspunkt.

Spørgsmål: Senere i dag skal vi snakke om lærerens stemme. Hvordan tænker I at invitere de
enkelte medlemmer mere ind i fagforeningen, har I gjort jer nogle tanker i den retning?

Frank: Vi har gjort os nogle tanker. Vi vil gerne nå frem til, at fagforeningen er os alle sammen.
Ambitionen er, at vi kan arbejde mere inddragende. Vi er startet på skolebesøg. Vi kalder det bevidst
skolebesøg og ikke faglig klub, fordi det kan komme i flere afskygninger. Alene det, at vi kommer ud
og mærker stemningen på arbejdspladserne. Vi vil meget gerne inddrage.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab

Annette Hinkbøl gennemgik regnskabet: Kredsens regnskab er påvirket af corona. Der har været en
medlemsnedgang. Enten er der nogle, der ikke er medlemmer, ellers er der blevet færre lærere. Der
har ikke været så mange udgifter pga. corona.

Foreningen går ud af året med et overskud.

Særlig Fonds regnskab blev også gennemgået.

Der var ingen bemærkninger eller påtegninger fra de kritiske revisorer.

Spørgsmål til regnskabet:

Spørgsmål: Hvad er tanken i, at vi har så mange likvider?

Annette Hinkbøl: Regningerne for frikøb af styrelsesmedlemmer kommer først i januar. Vi har dog
aftalt med kommunen, at vi kan afregne to gange årligt, så vi ikke kommer til at betale strafrenter.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag

Torben Geil gennemgik ændringsforslaget. Vi ønsker, at begge kommuner er repræsenteret i
kredsstyrelsen, og vi ønsker at ændre proceduren for valg af kongresdelegerede.

Forslaget til vedtægtsændringen blev læst op.

Spørgsmål og bemærkninger til forslaget:

Kommentar fra medlem: Jeg vil gerne anbefale at stemme for. Med det nye forslag kommer alle
kandidater i spil. Det er også godt, at vi sikrer os, at der er kandidater fra begge kommuner. Det er
mere demokratisk.



Kommentar fra medlem: Enig med den forrige kommentar. For mig som TR, betyder det meget, at
Odder også er repræsenteret i kredsstyrelsen. Jeg håber meget, at det bliver vedtaget.

Spørgsmål: Hvad har den sidste sætning at gøre med ændringen i valgproceduren?

Torben Geil: Den har ikke noget med ændringsforslaget at gøre.

Kommentar fra medlem: Uden at kende til tallene, er vi kun Ca. en tredjedel i Odder Kommune, jeg
tror, det tjener os bedst, at de små også engang i mellem får ret.

Spørgsmål: Det er fair i demokratiets navn. Har man aldrig overvejet at lave forskudte valg, så man
ikke risikerer at miste al knowhow på en gang.

Frank: Vi diskuterer det hvert år. Men indtil nu er det altid faldet ud sådan, at hvis vi gør det så ringe,
så må kredsstyrelsen falde på en gang. I vores øjne er det teoretisk, at alle på en gang vil blive
stemt ned.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pause

5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp

Annette Hinkbøl gennemgik kredsens forslag om frikøb til styrelsen og til lønnet medhjælp.

Spørgsmål til punktet:

Spørgsmål: Hvilken stigning i procenter?

Annette Hinkbøl: Det er 47.000 mere i forhold til sidste år. Det er fremskrevet ift. lønstigninger.

Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod, i stemme var hverken for eller imod.

6. Budget og fastsættelse af kontingent for 2023

Kredsen foreslår, at vi har et uændret kontingent. Men hovedkassens kontingent steg 10 kr. til første
januar. Vi har valgt at budgettere med et lille underskud i 2023.

Forslaget blev godkendt.

7. Valg

Følgende blev valgt:

Formand: Frank Larsen blev genvalgt.

Næstformand: Vivi Larsen blev genvalgt.

Kredsstyrelse: Torben Geil, Annette Hinkbøl, Barbara Kolby og Pernille Eiler Hem blev genvalgt.

Følgende to kredsstyrelsesmedlemmer blev valgt som kongresdelegerede: Torben Geil og Barbara
Kolby



Suppleanter til kongresdelegerede er efter rækkefølge: Pernille Eiler Hem og Annette Hinkbøl

Følgende suppleanter blev valgt: Birgitte Holst Hermann (hun er ligeledes 3. suppleant til de
kongresdelegerede), Lone Rømer, Jens Nedergaard Bjerre, Sussie Østergaard Hoeg

Følgende kritiske revisorer blev valgt: Bent Eriksen og Ole Trøst

Følgende suppleant til de kritiske revisorer: Torben Madsen.

8. Eventuelt

Frank: Tusind tak for jeres deltagelse. Også tak til Niels Jørgen Jensen.

Referent: Pernille Eiler Hem
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