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FORRETNINGSORDEN 
For generalforsamlingen i kreds 131 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent.  
 

2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.  
Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de 
på dagsordenen opførte punkter. Dersom formandens beretning indeholder 
punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse 
punkter undtaget fra afstemningen om beretningen.  

 
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk 

orden opretholdes. Dirigenten har til opgave at søge generalforsamlingen 
afviklet i overensstemmelse med den udarbejdede tidsplan. 
Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens 
afgørelser.  

 
4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Dog kan 

formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, 
ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.  

 
5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og 

forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse.  
 

6. Generalforsamlingen kan beslutte at lukke talerækken, hvorefter kun de 
indtegnede talere samt formanden og forslagsstilleren kan få ordet.  

 
7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten efter, de er 

fremsat fra talerstolen. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og 
ændringsforslag sættes til afstemning.  

 
8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes 

§13, hvorefter ændringer af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af 
de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.  
Afstemningen kan foregå ved håndsrækning, men skal være skriftlig, hvis 3 af 
de fremmødte begærer det.  
Formanden eller kredsstyrelsen kan til enhver tid foranlede skriftlig 
afstemning. 
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eGENERALFORSAMLING 

 

Torsdag d. 16. marts 2017 kl. 17.00-20.30 
På Niels Ebbesenskolen, Skanderborg 

Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af 

vederlag til lønnet medhjælp 
6. Budget og fastsættelse af kontingent for 2018 
7. Eventuelt 

 
 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på 
kredskontoret senest 3. marts 2017. 
 

Af hensyn til traktementet efter generalforsamlingen bedes du tilmelde 
dig til din tillidsrepræsentant eller kredskontoret senest fredag d. 10. 

marts kl 12.00 
 

Med venlig hilsen 
 

Kredsstyrelsen 
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Skriftlig beretning 2017 
 

Indledning 
Her i den skriftlige beretning kigger kredsstyrelsen tilbage på det år, der er gået siden forrige 

generalforsamling. I den mundtlige beretning vil vi kigge fremad, og give nogle bud på, hvad vi kommer til 

at arbejde med i det kommende år, og hvordan vi vil forholde os til det. 

Vi vil i den skriftlige beretning bestræbe os på at fatte os i korthed – men på den anden side er det også 

vigtigt for os at få givet et nogenlunde retvisende billede af kredsstyrelsens arbejde. 

Kredsstyrelsens arbejdsindsats har været jævnt fordelt over en lang række emner og arbejdsfelter. Der har 

været fokus på traditionelle opgaver som arbejdstid og løn. Vi har været inddraget i en del personsager, 

hvor medlemmer har været i vanskeligheder i forhold til deres ansættelse. Vi har været optaget af den 

pædagogiske debat i vores kommuner og på landsplan.  

De kommunale budgetter er et stadigt vigtigere emne, da det har stor indflydelse på vores arbejdsforhold. 

Det har også præget arbejdet, at vi i kredsstyrelsen har fået ny kasserer, ny kursusansvarlig og ny 

arbejdsmiljøansvarlig samtidig med, at to nye kredsstyrelsesmedlemmer har deltaget i en del 

uddannelsesaktivitet. 

Indledningsvis vil vi gøre opmærksom på, at når der i denne beretning står lærere, så er det for at lette 

læsningen og er fælles betegnelse for lærere og børnehaveklasseledere. 

Arbejdstid 
Vi har i begge kommuner formuleret en ny udgave af Fælles Forståelse. Du kan finde aftalerne ved at følge 

dette link: http://www.kreds131.dk/arbejdsliv/lov-409-faelles-forstaaelse 

Aftalerne/de fælles forståelser er udtryk for, at vi er enige med vores arbejdsgivere om rammerne for 

organiseringen af arbejdsdagen og placering af arbejdstiden. Vi er også enige om, hvordan der ude på 

skolerne skal arbejdes med opgaveoversigten og opgørelsen af arbejdstiden, ligesom vi har en fælles 

forståelse af, at det er nødvendigt med løbende dialog.  

Vores fælles forståelser er ikke formuleret så konkret, at de er direkte handleanvisende. Derfor har vi i 

Odder aftalt – og formuleret - et dynamisk bilag. Tanken med bilaget er, at vi på en række områder vil 

arbejde med de konkrete udtryk for, hvordan man på skolerne har arbejdet med den Fælles Forståelse. 

Hensigten er at finde frem til den bedste praksis, som så skal være gældende for skolerne. 

Eksempelvis har vi i bilaget formuleret en skal opgave, der går ud på, at den enkelte skole sikrer, at der er 

systematik i håndtering af nye medarbejdere. Der skal formuleres en lokal handleplan med hvad, hvem, 

hvornår og hvordan. 

Der er stikord, som hjælp til indholdet i handleplanen – f.eks. generel introduktion, samtale om 

http://www.kreds131.dk/arbejdsliv/lov-409-faelles-forstaaelse
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opgaveoversigt, kompleksitet i opgaveløsningen, ledelsesopfølgning, mentorordninger, reduktion i den 

samlede undervisningsopgave. 

Vi har foreløbig aftalt ni emner, som vi vil kigge nærmere på. Ud over forholdene for de nyuddannede 

drejer det sig bl.a. om deltagelse i kompetenceudvikling, skolernes aftaler om flekstid, sammenhængende 

tid til opgaverne, opgørelse af arbejdstiden og individuel kalender. 

Det er aftalt, at bilaget skal behandles fire gange om året af forhandlingsudvalget - som består af tre 

kredsrepræsentanter, tre skoleledere og direktøren for området. 

Dertil kommer to årlige møder med deltagelse af alle TR og ledere. 

Behandlingen i udvalget vil bestå i at tjekke op på, hvordan handleplanerne så kom til at se ud. Hvis ikke der 

er handleplaner alle steder, har udvalget mulighed for at skrive en eller flere handleplaner ind i bilaget, 

hvorefter den skole, der evt. ikke har en handleplan, skal vælge en fra bilaget. 

Vi har ikke levet op til den aftalte mødefrekvens, hvilket betyder, at arbejdet skrider væsentligt 

langsommere frem, end de fælles intentioner pegede på. 

Den næste mødedag for ledere og TR er i kalenderen, så vi fastholder processen. 

Det er vores forventning, at det dynamiske bilag på lidt længere sigt vil blive en fordel for lærerne, når der 

på den måde bliver aftalt en praksis på en lang række af arbejdstidens områder. Bilaget vil efterhånden 

blive både konkret handleanvisende og bindende. 

Det dynamiske består i, at vi i samarbejde med lederne og skolerne hele tiden forholder os til bilaget, så når 

der opstår ny og mere hensigtsmæssig praksis, kan vi ændre i bilagets tekst. 

Vi håber at udbrede tankegangen med det dynamiske bilag til også at omfatte Skanderborg. 

Løn 
I sidste års beretning kunne vi skrive, at vi var gået i gang med forhandlinger med Skanderborg kommune 

med henblik på at få samme forhold på alle skolerne.  

Skolelederne udtrykte interesse for en aftale, som skulle være gældende for alle – en egentlig kommunal 

forhåndsaftale om ny løn. 

Det svarede vældig godt til vores lønpolitik om, at ny løn skal fordeles ligeligt mellem medlemmerne. 

Forhandlingerne blev imidlertid afbrudt kort før sommerferien. Vi mente ikke, at kommunen lagde nok 

penge i projektet til, at vi kunne få den ny løn udbetalt til lærerne i Skanderborg, som de kan forvente i 

forhold til, hvad der i sin tid er lagt i ”puljen” ved de centrale overenskomstforhandlinger. 

Vi gik i gang med at forberede forhandlinger med hver enkelt skole. Vi er nu igen blevet kontaktet med 

ønsket om en fælles kommunal lønaftale. 

Vi har sagt ja til at indlede forhandlingerne. Vi forventer, at vi denne gang kan afslutte forhandlingerne 

med, at vi indgår en aftale.  

I Odder har vi ligeledes forberedt os til at tage en runde på alle skolerne, hvor vi endnu engang kigger på 

lønaftalerne. 
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I Skanderborg har vi indgået aftale om konsulentansættelse for tale- hørelærerne. Aftalen læner sig op af - 

og minder meget om - den aftale, vi indgik i Odder for et par år siden. I denne aftale har vi dog fået indlagt 

en enkelt lønstigning begrundet i anciennitet/erfaring. 

Vi betragter det som en stor fordel, at vi får hævet grundlønnen for tale- hørelærerne på denne måde. På 

området har man i de seneste snart mange år arbejdet konsultativt, så aftalerne indebærer ikke i sig selv 

forandringer i udførelsen af arbejdet. 

I Odder har vi indgået en lokal praktikaftale. Aftalen indebærer, at der gives faste tillæg for de enkelte 

opgaver, som udføres i forbindelse med at have studerende. Aftalen er enklere end den centrale aftale, og 

den svarer efter vores opfattelse fint til de opgaver, der er i forbindelse med praktikken. Det forudsættes i 

aftalen, at den der løser praktikopgaven, skal have en grundig drøftelse af, hvilken indflydelse det får på 

den øvrige del af opgaverne i opgaveoversigten.  

Vi vil arbejde for, at aftalen også kan indgås i Skanderborg. 

De kommunale budgetter 
For at den kommunale økonomi skal kunne følge med den almindelige økonomiske udvikling i samfundet, 

så skal bevillingerne øges med godt 1 %. I de aftaler, som er gældende i dag, vil der kun ske en forøgelse på 

0,3 % i de kommunale budgetter. 

Der er med andre ord fortsat udsigt til en reel reduktion i de kommunale budgetter. 

Ved de seneste budgetforhandlinger blev der atter vedtaget generelle besparelser i begge kommuner. 

For skolernes vedkommende er besparelserne og budgetnedskæringerne vanskeligere at håndtere end for 

de øvrige store kommunale områder – børneområdet og ældreområdet. 

Årsagen hertil er, at vi har leveret en kæmpe effektivisering i forbindelse med forøgelsen af undervisningen 

fra 2014. Der leveres 10 – 12 % mere undervisning i vores skoler. Dette er sket uden, at der i nogen af vores 

kommuner er ansat en eneste lærer i den anledning. 

Kredsstyrelsen påpeger jævnligt det helt urimelige i, at politikerne ikke træffer beslutninger, der kan 

forbedre økonomien, så lærerne får noget der minder om en chance for at blive ved med at levere 

undervisning af høj kvalitet. 

Skanderborg 
Forud for budgetforhandlingerne i 2016 var der udsigt til, at der skulle ske relativt store besparelser, idet 

regeringen havde indført et såkaldt omprioriteringsbidrag på 1 % af det kommunale budget. Dette bidrag 

blev aflyst kort inden budgetforhandlingerne. Resultatet af dette var, at der i Skanderborg ikke var behov 

for at finde penge til andet en småjusteringer i forhold til det tekniske budget. 

Der var med andre ord for første gang i mange år en mulighed for at bruge budgetdrøftelserne til at lave 

politik. Det var ikke denne gang en bunden opgave at dykke ned i sparekataloget for at finde 70 mio. 

Vi må konstatere, at der kun var to politikere, der forsøgte at argumentere for forbedringer. 

Hvis vi i Skanderborg skal nå landsgennemsnittet for nettodriftsudgifter pr. elev, så skal der ansættes 

mindst 85 lærere. 
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Politikerne valgte at lade stå til. De valgte oven i købet at lade skolerne være omfattet af den generelle 

besparelse på 0,75 % som blev lagt oven i de tidligere års ”effektiviseringer”. 

 

Hvis der skal argumenteres for flere midler til skolerne, så skal vi hjælpe hinanden med at få det ud i en 

bredere offentlighed. Budgetforhandlingerne viste, at de politiske partier i byrådet på ingen måde er parate 

til at tilføre de nødvendige ressourcer. 

Der blev ganske vist bevilget 2 mio.kr. til en øget indsats i forhold til de elever, der ikke opnår karakteren 2 

ved afgangsprøven. Pengene blev imidlertid taget fra midler, som skulle have været brugt til at forbedre 

inklusionsindsatsen. 

Byrådet har med andre ord vedtaget, at den inklusionsindsats vi havde forud for 2017 er tilstrækkelig. 

Det er vi temmelig uenige i. 

Odder 
I budgetvejledningen for 2017 fra februar 2016 fremgår byrådets beslutning om,  at der skal udarbejdes et 

besparelseskatalog på 25 millioner for at øge driftsoverskuddet til et niveau på 65 millioner, som er 

byrådets mål og derved styrke kassebeholdningen. Regeringens omprioriteringsbidrag på 1 procent pr. år i 

2017-2019 andrager yderligere 9 millioner pr. år. Dermed bliver den samlede besparelse i årene 2017-2020 

på 52 millioner. Direktionen udarbejder et besparelseskatalog, som oplæg til politisk behandling.  

Med økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen den 10. juni 2016 fjernes omprioriteringsbidraget. I 

Odder beslutter byrådet at fastholde den årlige besparelse på 1 procent for at nå målet om et 

driftsoverskud på 65 millioner. Den procentvise besparelse redefineres som hverdagseffektiviseringer.  

Det samlede besparelses- og effektiviseringsmateriale består herefter af to blokke. En blok på 25 millioner 

på temabesparelser, som kan medføre serviceforringelser og hverdagseffektiviseringer på 1 %  i 

basisbudgettet i årene 2017-2019. Direktionen nedsætter en styregruppe, som løbende arbejder med at 

kvalificere budgetarbejdet både på indholdsdelen og på implementeringsdelen. I gruppen er kredsen 

repræsenteret ved fællestillidsrepræsentant (FTR) Torben Nielsen. 

I kataloget til temabesparelserne indgår flere punkter som vedrører skoleområdet og i særdeleshed 

justeringen af skolestrukturen på følgende måde i hovedtræk: 

 Justering af skoledistrikterne 

 Sammenlægning af Vestermarkskolen og Skovbakkeskolen til én skole med to afdelinger og fælles 

overordnet ledelse 

 Fælles overordnet ledelse af oplandsskolerne/landsbyordningerne, der består som selvstændige 

skoler med en daglig leder 

 Fælles ledelse af ungdomsskolen og Parkvejens skole 

 Ændring i tildelingsmodel fra gennemsnitlig 22 til 24 elever som samlet andrager en reduktion på 

1,5 million 

 Grundtilskud på 330.000 kr. til de mindste skoler fjernes 

Begrundelser for det fremlagte forslag hviler på et ønske om at ramme kerneydelsen mht. undervisning 

mindst muligt og fortsat at kunne opretholde et skolevæsen, hvor eleverne i videst muligt omfang har en 
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skole i lokalområdet. Derfor skal besparelsen primært hentes på at reducere i ledelsestid og fokusere på at 

bevare den daglige nærværende ledelse ved en daglig leder/dagligt ledelsesteam. 

Øvrige besparelse som får indflydelse på skolerne: 

 Optimering af ejendomsdrift – kan påvirke pedellernes jobfunktioner 

 Sammenlægning af administrative opgaver  - kan få indflydelse på sekretærfunktionen. 

 Tidlig SFO start – SFO start fremover 1 april. Iværksættes april 2017. 

 I budgettet afsatte midler til praktikvejlederuddannelse fjernes 

Processen har været i gang siden foråret. Henover sommeren har MED-udvalg, både lokale og på 

områdeniveau, haft mulighed for at kvalificere det endelige katalog og komme med udtalelser. Ligeledes 

har skolebestyrelser og andre interessenter afgivet udtalelser. Byrådet holdt borgermøde 25. august om 

budgettet. 

Den 26. september blev der indgået budgetaftale omhandlende ovenstående punkter om skolestruktur og 

med den beslutning blev skolestrukturændringerne sendt i høring i henhold til styrelsesloven. Den endelige 

beslutning blev truffet i byrådet mandag den 6. februar 2017.  

Høringssvarene har fra både lokale MED-udvalg, skolebestyrelse og Skanderborg-Odder Lærerkreds 

påpeget et behov for at værne om det lokale særkende på skolerne. Desuden har der været udtrykt 

betænkeligheder ved, om de budgetterede besparelser ville kunne effektueres på det ledelsesmæssige 

niveau. Og angående ledelse er der en bekymring for at miste nærværende ledelse.   

Arbejdsmiljø 
Igen i 2016 har vi holdt øje med sygefraværet i begge kommuner. 

I Skanderborg er der sket et fald i lærernes sygefravær fra 5,52% i 2015 til 4,67% i 2016.  

På skolerne i Odder Kommune er der sket en stigning i sygefraværet fra 5,86 % i december 2015 til 6,45% i 

december 2016, hvilket er et marginalt højere sygefravær end i Odder Kommune som helhed. 

Vi har i kredsen sammen med TR'ere og AMR'ere igangsat et arbejde med at afdække stressrelateret fravær 

blandt lærerne. Vi er ikke kun interesserede i de kolleger, der faktisk er sygemeldte, men også de der 

dagligt er belastede af arbejdet og derfor er "kede af det", hvilket også potentielt kan føre til stress.  Alt 

andet lige vil vi arbejde på at højne arbejdsmiljøet og dermed også arbejdsglæden. 

DLF's hovedstyrelse har i november 2016 vedtaget fem forebyggende pejlemærker for DLF’s 

arbejdsmiljøstrategi, der skal tænkes ind i de tiltag, der kommer fra foreningen. 

 1. Fremme arbejdsglæde og trivsel 

2. Forebyggelse og tidlig indsats 

3. Holdbare løsninger i et helt arbejdsliv 

4. Arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid 

5. Kontinuitet, systematik og koordinering 
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Arbejdsmiljøstrategien skal bidrage til at skabe sunde og udviklende arbejdspladser og forebygge dårligt 

fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøstrategien skal give retning for, hvordan DLF vil arbejde med 

arbejdsmiljø og skal medvirke til at det gode arbejdsmiljø er højt prioriteret i DLF. 

I kredsstyrelsen er vi af den overbevisning, at det i beretningen tidligere omtalte "dynamiske bilag",  i høj 

grad er med til at højne arbejdsmiljøet for lærerne på skolerne. 

Pædagogiske forhold 
 

Folkeskoleloven 

I dette afsnit vil vi helt naturligt komme til at beskæftige os med elementer fra dagligdagen, som er 

besluttet i Folkeskoleloven. Loven er nu gældende på 3. år, men alligevel opleves det jævnligt, at teksten fra 

reformen, blandes ind i snakken, som det vi styrer efter på skolerne. Et eksempel er, at begrebet ”læring” 

stort set har erstattet ”undervisning” i reformteksten, mens det kun figurerer en enkelt gang i 

Folkeskoleloven – her er undervisning til gengæld det fremherskende. 

Kompetenceudvikling 

Ét sted taler reformen dog om undervisning – nemlig i forhold til lærernes kompetencer. I 2020 skal 95 % af 

lærerne have undervisningskompetence i de fag, de underviser i. 

Efter/videreuddannelsen fokuserede først på dansk, matematik, N/T og tysk. I det forløbne år har der tillige 

været oprettet hold i Håndværk & Design. 

I Skanderborg er man i gang med at uddanne inklusionsvejledere. Dette foregår i samarbejde med 

Norddjurs Kommune.  

Åben skole 

Den åbne skole skal bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål ved et øget samarbejde med blandt andet 

erhvervsliv og foreninger. 

De fleste skoler er nået langt i forhold til at drage nytte af erhvervsforeninger, virksomheder og 

idrætsklubber i undervisningen. Den åbne skole ses som en ressource til en spændende og varieret 

skoledag. Samarbejdet med det omgivende samfund spænder vidt og indbefatter f.eks. lokalarkiv, 

detailhandel, bridgeklub, museer, kunstnere, produktionsvirksomheder, golf, musikskole og skak. 

Lektiehjælp/faglig fordybelse 

Ovenstående er stadig en del af Folkeskoleloven og har fundet sit leje på skolerne – om end udmøntet 

meget forskelligt – fra store hold med tilfældige voksne til intensive faglige forløb for få elever med en 

faglærer som underviser. 

Erfaring og forskning viser, at hvis lektiehjælpen skal have gavnlig effekt, er det nødvendigt med små hold, 

så alle elever har mulighed for at komme i kontakt med en fagligt kompetent voksen. Behovet for høj 

faglighed og få elever bliver mere udtalt, hvis der er tale om faglig fordybelse. 
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Understøttende undervisning   

Det er mange steder lykkedes at få noget fornuftigt ud af tiden til understøttende undervisning. De steder 

hvor tiden er tillagt klasselærerens eller faglærerens fag i egne klasser, fungerer det fint. Det kan både være 

som hele lektioner eller som en forøgelse af minuttallet generelt. 

Der er dog stadig skoler, hvor disse lektioner varetages af andre faggrupper, som et løst vedhæng til det 

faglige eller helt selvstændige lektioner og så er det svært at leve op til formålet. I disse tilfælde er der 

ekstra behov for tværprofessionelt samarbejde og fælles forberedelse, da læreren har ansvaret for den 

understøttende undervisnings opfyldelse af de faglige mål. 

Det har hele tiden været muligt at konvertere understøttende undervisning til lektioner med to voksne og 

såvel den forrige, som den nuværende undervisningsminister har flere gange indskærpet over for 

kommunerne, at muligheden foreligger. Der er imidlertid udfordringer ved at forkorte skoledagen på denne 

måde. Hvis det sker i indskolingen og til dels på mellemtrinnet, vil der opstå behov for øget åbningstid i 

fritidsordning og klub, hvilket vil trække ressourcer ud af skoledelen. Tolærerordninger kan også reducere 

mulighederne for at placere forberedelsen på forskellige tidspunkter på dagen. 

Synlig læring 

I Skanderborg har lærerne de seneste to skoleår arbejdet med et uddannelsesforløb omkring Synlig Læring, 

som bygger på John Hatties forskning. 

Kurserne og undervisningen har været foretaget af det engelske firma Challenging Learning. 

Kort før afslutningen af projektet udkom der et nummer af Folkeskolen, hvor temaet var målstyret 

undervisning og synlig læring.  

I sin leder skrev redaktøren, at det i Skanderborg var frivilligt at arbejde med synlig læring. Dette udløste en 

større debat, idet en del lærere med rette mente, at deres deltagelse i uddannelsesforløbet ikke var frivillig. 

Der opstod en debat i bl.a. Folkeskolen, de lokale aviser og på lærerværelserne. 

I den anledning skrev kredsformanden et Nyt fra Kredsen, som forsøg på at samle op på hændelsesforløbet 

i projektet set med kredsens øjne. 

Siden projektets afslutning har kredsen taget initiativ til et møde i januar måned, hvor skolelederne, 

chefkonsulenten på skoleområdet og tillidsrepræsentanterne drøftede, hvordan der kan arbejdes videre 

med den viden, der er blevet tilført skolerne og lærerne i forbindelse med synlig læring projektet. 

På mødet var der enighed om en række udsagn, som kan være en del af det grundlag, der arbejdes videre 

ud fra. 

Interesserede kan se alle udsagnene hos tillidsrepræsentanten. Her vil vi blot nævne nogle stykker: 

 Arbejdet med synlig læring i Skanderborg er ikke tænkt som et koncept. 

 Arbejdet med synlig læring er ikke en metode. 

 Arbejdet med synlig læring er et tilbud til lærerne om at finde veje til at øge kvaliteten af egen 

undervisning. 

 Værktøjerne fra synlig læringsprojektet lægges oven i lærernes grundfaglighed og 

erfaringsbaserede viden 

http://www.kreds131.dk/media/9233942/nyt-fra-kredsen-november-2016.pdf
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 Den professionelle lærer beslutter, hvordan undervisningen af eleverne skal afvikles, og samtidig 

tager læreren ansvar for sine beslutninger. 

 Det skal sikres, at de mange lærere, der har fået ny inspiration gennem projektet – kan arbejde 

videre med synlig læring. 

 Vi skal sikre tid og legitimitet til vejledernes fortsatte arbejde. 

Fyraftensmøde – dannelse og målstyret undervisning 

Tirsdag 10/1 afholdt kredsen et særdeles velbesøgt fyraftensmøde på Niels Ebbesenskolen, hvor lærer 

Mette Frederiksen fremlagde sine konklusioner på arbejdet med målstyret undervisning og dannelse i 

folkeskolen – et møde der bevidnede, at lærere og ledere i begge kommuner vægter og prioriterer 

relevante pædagogisk debatter. 

Mange har stadig den opfattelse, at der skal opstilles individuelle læringsmål for hver enkelt elev i hvert 

undervisningsforløb. Dette har dog aldrig været intentionen. Vi skal sætte mål for elevernes læring, så 

deres progression kan evalueres. Disse mål kan være individuelle, for grupper af elever eller hele 

holdet/klassen. Det er der sådan set ikke noget nyt i, men der er kommet øget fokus på området. 

En del af diskussionen har gået på, om en ensidig satsning på målstyring, evaluering og testresultater 

undergraver alt det andet vi vil med eleverne i folkeskolen. Dannelse, demokrati og elevens alsidige 

udvikling er stadig en del af formålsparagraffen, så det er en opgave for både lærerne ude på skolerne og 

DLF, at navigere mellem fornuftig målstyring og den del af dannelsen skolen skal bidrage med; thi den 

professionelle lærers pædagogiske og didaktiske vurdering lægger altid grunden for god undervisning. 

Det er et krav, at alle kommuner indfører læringsplatforme. De skal kunne integrere årsplaner, 

undervisningsforløb, mål, evaluering, elevplaner og kommunikation. Det skal gøre det nemmere for 

lærerne, at dele undervisningsforløb, udveksle årsplaner, følge op på elevernes læring og lave elevplaner. 

Eleverne skal kunne følge med i egne opgaver, progression og afleveringer. Forældrene kan følge deres 

børns undervisning og kommunikere med skolen - alt dette på en og samme platform. 

Heldigvis er der ingen krav til hvordan og hvor meget læringsplatformen anvendes. Den enkelte 

skole/kommune kan dermed selv vurdere, hvilke elementer der giver pædagogisk og didaktisk mening, og i 

hvilket tempo de implementeres, så den tiltænkte effektivisering af hverdagen også realiseres. 

Fyraftensmødet gav de deltagende lærere en større forståelse af målstyring, dannelse og anvendelse af 

læringsplatforme. De er dermed bedre rustet til drøftelserne af disse emner ude på skolerne. 

I Skanderborg hedder læringsplatformen ”Min Uddannelse” og i Odder har man valgt at udskyde 

anskaffelsen indtil der findes en model, som tilgodeser kommunens arbejde med få fokuserede mål – de 

aktuelle er ”Sprog og læsning”, samt ”Dannelse og læring”. 

Inklusion  

En nyligt afsluttet undersøgelse viser, at det stadig halter gevaldigt med inklusionsindsatsen i begge vores 

kommuner. Hovedtrækkene er, at rigtig mange børn er inkluderet i almenklasserne, men lærerne mangler 

kompetencer og/eller tid til at løse opgaven forsvarligt.  

Underfinansieringen af folkeskolerne betyder, at presset på almenklasserne og deres lærere øges. Elever 

med særlige behov kræver grundigere forberedelse af undervisningen, større fokus på differentiering og 
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flere forskellige materialer. Den reducerede forberedelsestid gør det vanskeligt at leve op til, og det er 

absolut ikke fremmende for de inkluderede børns udvikling og læring. 

Vi gør kontinuerligt kommunerne opmærksomme på, at der generelt er for mange opgaver til for få lærere, 

men ting tager tid! Indtil politikerne får øjnene op for ressourcemanglen, må vi forsøge at blive bedre til at 

udnytte de muligheder, vi allerede har. Inklusionshandleplanerne bør være aktive arbejdsredskaber, 

PPR/BFC må bringes mere i spil, vi skal udnytte ressourcerne hos speciallærere/vejledere/AKT-

folk/inklusionsuddannede kolleger og de kommende inklusionsvejledere.  

Opgaven er simpelt hen for vigtig til at blive nedprioriteret på grund af økonomi. 

Dansk som andetsprog (DSA) 

Begge vore kommuner har mærket konsekvenserne af, at der ikke er ankommet så mange 

flygtningefamilier, som man havde regnet med. Det forventede antal flygtningebørn er indregnet i de 

berørte skolers bugetter, og der er ansat to-sprogs lærere til at løfte opgaven. 

De færre elever har desværre medført afskedigelser på Parkvejens Skole i Odder. De afskedigede lærere 

står i en jobpulje, og forventningen er, at den bliver tømt inden næste skoleårs opstart. 

I Skanderborg koncentreres DSA-klasserne på Morten Børupskolen og Højboskolen. Det betyder, at 

Mølleskolen, Stilling skole og Niels Ebbesenskolen mister de fleste af deres DSA-elever, men der er heldigvis 

stadig behov for de involverede lærere – nogen af dem dog på en anden skole. 

Det ”daglige” samarbejde med kommunerne. 

Skanderborg 
Kredsformanden har sæde i HovedMed-Udvalget. Der er i kommunen nedsat en styregruppe vedr. 

effektiviseringer. Kredsformanden er medarbejderrepræsentant i styregruppen – udpeget af HMU. 

Styregruppen mødes ca. en gang hver anden måned. Det er netop blevet besluttet, at gruppen skal 

fortsætte sit arbejde. 

Dagsordener og referater fra HovedMED-udvalget kan findes på Skanderborg Kommunes hjemmeside og 

på Medarbejderportalen. 

Kredsstyrelsen behandler de væsentligste punkter på styrelsesmøderne i tilknytning til HMU møderne. 

Vi er endvidere repræsenteret i OmrådeMED-Udvalget, idet næstformanden deltager her. Her drøftes 

emner, der vedrører Børn- og Ungechefens område. 

I det daglige samarbejder vi med Fagsekretariatet. Formanden har et månedligt møde med Børn- og 

Ungechefen og Chefkonsulenten på skoleområdet, og derudover er der jævnlig kontakt. Formålet med 

kontakten er at have et førstehåndskendskab til hinandens synspunkter, så den daglige dialog bliver så lidt 

som muligt forstyrret af misforståelser. 

Det er vores vurdering, at dette samarbejde har stor værdi for lærernes arbejdsforhold i det daglige. 

Annie Noes, tidligere Børne- og Ungechef, er konstitueret som direktør frem til 1. maj, hvor hun går på 

pension. 
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Søren Aalund, som har været souschef i Børn- og Unge Fagsekretariatet, er pr. 1. februar ansat som ny 

Børn- og Unge Chef. 

Vi har en klar forventning om, at samarbejdet vil fortsætte. 

Det er blevet tradition, at vi en gang om året har et 24 timers seminar med deltagelse af skolernes 

tillidsrepræsentanter og skolelederne. Dagsordenen er oftest præget af de emner, der er vanskeligst at få 

styr på ude på skolerne. I øjeblikket er det arbejdstid. 

I indeværende periode har vi brudt traditionen, idet vi forventer at veksle seminaret til flere enkeltdage, 

hvor TR og ledere drøfter og arbejder med væsentlige emner – som f.eks. arbejdstid. 

 

I februar har kredsformanden været indkaldt til møde med Undervisnings- og børneudvalget. Udvalget 

ønskede at høre kredsens vurdering af den aktuelle situation på skolerne. Udvalget tilkendegav, at de er 

interesserede i at fortsætte traditionen med at mødes med kredsen – også gerne lidt oftere end tilfældet 

har været hidtil.  

OmrådeMED 

OmrådeMED Børn & Unge er ikke i sig selv beslutningsdygtig, men kan afgive høringssvar, lave indstillinger 

til HovedMED og komme med anbefalinger til de lokale MED-udvalg. I det forløbne år er der bl.a. arbejdet 

med sikkerheds- og sundhedssituationen med særligt fokus på sygefraværet, Børn & Unges medvirken i 

forhold til kommunens aktivering af borgere i praktik og jobtræning. Folkeskolereformen har været et fast 

punkt på dagsordenen. 

Den hidtidige formand for udvalget, Børn & Unge-chef Anni Noes, er i perioden udskiftet med den nye chef, 

Søren Aalund. 

Kredsens næstformand, Frank Larsen, repræsenterer FTF/DLF i OmrådeMED. 

Odder 

Hovedudvalget  

Omdrejningspunktet for hovedudvalgets arbejde i løbet af året har i særdeleshed været budgettet og 

arbejdet med besparelses- og hverdagseffektiviseringskataloget, som beskrevet under budget.  

MED-aftalen har været til behandling og evaluering i det samlede MED-system, og der blev nedsat en lille 

forhandlingsgruppe, som på baggrund af evalueringen er i gang med at genforhandle en ny aftale. Kredsen 

er repræsenteret i gruppen ved FTR Torben Nielsen.  

Ledelses- og organisationsgrundlaget (LOG) i Odder har tre strategiske udviklingsspor: 

1. Identitet – vi rækker hånden lidt længere frem. 

2. Effektivisering – vi får mere for pengene til gavn for borgerne. 

3. Fællesskab – vi arbejder sammen med borgere, foreninger og virksomheder. 

I 2016 fyldte effektiviseringssporet rigtig meget, men i februar blev der afholdt et fælles 

inspirationsarrangement under temaet ”Aktivt medborgerskab”, hvor fællesskabet og frivilligheden var 

centrum. Konferencen var for MED-udvalgsmedlemmer.  
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Hovedudvalget afholdte i september et døgnseminar, hvor de strategiske linjer og det kommende års 

indsatsområder blev drøftet. I år blev der taget hul på en revision af de forskellige politikker og 

retningslinjer, som gælder for hele kommunen. Et initiativ, som udspringer af hovedudvalget, er den 

jobpulje, som kommunen har skabt som konsekvens af, at arbejdet med budgettet vil kunne medføre 

personalereduktioner. 

I juni deltog hovedudvalget i et dialogmøde med det samlede byråd og virksomhedslederne, hvor budgettet 

blev drøftet, og i november havde hovedudvalget møde med økonomiudvalget. På årets møde med 

økonomiudvalget var der et gensidigt ønske om eventuelt at lave halvårlige møder som en del af den 

løbende budgetopfølgning.  

Hovedudvalget behandler kommunens arbejdsmiljøregnskab og opstiller kommunens overordnede 

arbejdsmiljømål, samt tegner linjerne for arbejdet med arbejdsmiljø i hele organisationen. Herunder 

arbejdet med sygefravær som har fået et øget fokus efter det fælleskommunale projekt ”god dialog”.  

Kredsen er repræsenteret i hovedudvalget på en FTF plads ved FTR Torben Nielsen. 

 

Områdeudvalget for Børn, Unge og Kultur. (OU BUK) 

Som de øvrige områdeudvalg har OU BUK af flere omgange været inddraget i arbejdet med budget, dels for 

at kvalificere besparelseskataloget, dels for at kvalificere ledelsens beslutninger i øvrigt, præcist som 

opdraget er for et MED-udvalg.  

Ud over det store arbejde med budgettet har udvalget beskæftiget sig med den kommunale handleplan for 

børn og unges fællesskaber for hele 0-18 års området. Den danner grundlag for det lokale arbejde på 

skolerne med inklusion og overgange mellem institutionerne. 

Et spændende initiativ, som har været behandlet, er ”Få fokuserede mål” for skolevæsnet i Odder 

kommune. Det har været et tema i kredsens løbende dialog med forvaltningen at begrænse antallet af 

initiativer og fokusere på færre mål. Få fokuserede mål rummer overordnet to mål  

 Sprog og læsning 

 Dannelsen og læring i det 21. århundrede  
 

Beskrivelsen af projektet har været til behandling i både lokalMED-udvalg og i OU BUK. Generelt med 

positive tilbagemeldinger.  

Det dannelsesmæssige perspektiv hænger godt sammen med den debat, der foregår i Lærerforeningen om 

”Hvad skal vi med skolen?”  

Udvalget behandler løbende sygefravær, kvalitetsrapporter og arbejdsmiljøregnskabet, samt følger den 

kommunale jobpulje. 

I Områdeudvalget for Børn, Unge og Kultur har lærerkredsen to FTF pladser. Den ene bestrides af Anne 

Grau, TR på Saksild Skole og den anden af FTR Torben Nielsen, som også er næstformand. 

http://www.hvadskalvimedskolen.com/
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Samarbejdet med forvaltningen. 

Udover samarbejdet i forhandlingsgruppen om fælles arbejdstid afholdes der løbende dialogmøder med 

direktør Karsten Poulsen. 

Skolevæsnet tegnes også af skoleudviklingskoordinator Lise Gammelby, som har haft kredsrepræsentanter 

indbudt til orientering og sparring om det aktuelle arbejde. Senest tankerne omkring organiseringen af 

modtagelsen af flygtninge. 

Skolelederne 
På landsplan ser det ud til, at samarbejdet har fundet et nyt og roligere leje end tilfældet var i en årrække. 

Samtlige medlemmer i lederforeningens bestyrelse havde i deres valgoplæg for et par år siden, at 

skolelederne skulle forlade DLF. Siden valget af ny skolelederformand er den snak tilsyneladende 

forstummet. 

Lokalt har der aldrig været tvivl om, at det er en rigtig god ide, at vi samarbejder. I det daglige har vi kontakt 

med mange skoleledere i forbindelse med arbejdet. Samarbejdet fungerer efter vores vurdering godt. 

Vi har ca. en gang om året et formelt møde med skolelederforeningens bestyrelse i Skanderborg. Initiativet 

til næste møde ligger hos os. 

Skolelederforeningerne i vores to kommuner taler om at slå sig sammen. Det vil vi hilse velkomment. 

Kongres og Hovedstyrelse 
Det er altid stort, når repræsentanter for alle landets lærere mødes i foreningens højeste myndighed – 

Kongres 2016 var ingen undtagelse. 

Dagsordenen var tætpakket og de 2 dage blev godt fyldt ud. Referat og vedtagelser kan ses på www.dlf.org, 

så her skal blot nævnes det, der fyldte mest. 

Folkeskoleideal 

Det blev besluttet, at DLF skulle sætte gang i udarbejdelse af et Folkeskoleideal. Et ideal for hvad vi lærere 

vil med folkeskolen, og som skal være med til at styrke argumentationen for den gode skole både centralt 

og lokalt på skolerne. 

Beslutningen har foreløbig udmøntet sig i nedsættelse af en Ad Hoc-gruppe under hovedstyrelsen med 

Anders Bondo for bordenden, samt en interessentgruppe bestående af lærere, skoleledere, pædagogisk 

ansvarlige fra kredsene, lærerstuderende og hovedstyrelsesmedlemmer. Vores pædagogisk ansvarlige er 

udpeget som et af to medlemmer fra KSØ. 

Interessentgruppen har deltaget i 2 seminarer sammen med Ad Hoc-gruppen, hvor primært 

indholdet/overskrifterne i et Folkeskoleideal er blevet drøftet. Der er enighed om, at indholdet skal være 

overordnet og langtidsholdbart – et par eksempler på overskrifter, der pt. er i spil: ”Samfundsbærende 

kulturinstitution”, ”Mangfoldighed og ligestilling”, ”Ikke ofre børnenes nutid for deres fremtid”, 

”Fællesskab”, ”Demokrati”, ”Rødder og vinger” og ”Dannelse”. 

http://www.dlf.org/
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Tankerne om og arbejdet med idealet skal bredes ud til alle medlemmer, samt andre af folkeskolens 

interessenter. Arbejdsgrupperne skal mødes endnu 2 gange og et udkast skal præsenteres for kongressen i 

2017. 
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Under punktet ”Medlemmernes arbejdsliv” diskuterede vi blandt meget andet en kommende 

arbejdstidsaftale. Der er mange bud på, hvilke krav DLF skal stille til forhandling med – bl.a.: Skal vi 

acceptere Lov 409? Eller forsøge at forbedre den – f.eks. ved at gøre de 15 punkter i Bilag 4 til egentlig 

aftale? Hvis KL slet ikke vil tale om arbejdstid, skal vi så gå mere efter de blødere krav (ferie, barsel, 

omsorgsdage, seniorinitiativer, løn)? Skal vi afvente KL’s udspil? 

Vores kredsformand var på talerstolen og argumentere for en model, hvor vores konstruktion fra Odder 

indgår – altså en aftale indeholdende et dynamisk bilag med konkrete eksempler på udmøntning af 

aftaleteksten. (Se i øvrigt afsnittet om arbejdstid). Indlægget blev vel modtaget af såvel kongres, som 

hovedstyrelse. 

 

Den involverende fagforening 

Under samme punkt blev det debatteret, hvordan vi øger sammenhængskraften i foreningen og hvordan vi 

alle kan bidrage til fællesskabet – fra yngste medlem til Bondo. Et klip fra kongresvedtagelsen: 

”Det at kunne lykkes med sine opgaver er helt afgørende for medlemmernes oplevelse 

af at have et godt arbejdsliv. Danmarks Lærerforening vil involvere medlemmerne 

gennem en række fælles handlinger, der har til formål at styrke indflydelsen både på 

den enkelte arbejdsplads og på kommunalt niveau. Vi skal understøtte, at medlemmerne 

selv er aktive i forhold til at identificere og påpege, hvilke problemer der står i vejen for 

en god opgaveløsning. Og vi skal som kredse og hovedforening øge medlemmernes 

forudsætninger for at forbedre egne arbejdsforhold gennem fælles kollektive løsninger 

og aftaler.  

Hovedstyrelsen skal i det kommende år tage initiativ til en række fælles handlinger, der 

tager afsæt i medlemmernes egne vurderinger af, hvad der hæmmer og fremmer et godt 

arbejdsliv. Hovedstyrelsen vil inddrage analyser af, hvordan forskellige måder at 

tilrettelægge arbejdet på gør en positiv forskel for medlemmerne. Indsatserne kan også 

berøre andre temaer som fx inklusion, lærings-platforme, psykisk og fysisk 

arbejdsmiljø, prioritering af opgaver og arbejdsvilkår.”  

De små medlemsgrupper 
På PPR har vi i Skanderborg indgået aftale om, at tale- hørelærerne ansættes på en konsulentaftale. 

Forholdene i Odder og Skanderborg er dermed blevet ens. 

Der er i Odder ansat en to-sprogs konsulent og der er ansat en inklusionsvejleder. 

På UU ansættes der fortsat vejledere på vores overenskomst. 

Vi har på visse kommunale og private arbejdspladser enkeltmedlemmer, som vi ind imellem kan gøre noget 

for. 
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Det forpligtende kredssamarbejde Østjylland (KSØ) 
Det forpligtende KredsSamarbejde i Østjylland” – KSØ i daglig tale – er et forum, hvor formænd og 

næstformænd fra de østjyske kredse mødes med jævne mellemrum for at udveksle erfaringer, lave fælles 

strategier og diskutere foreningens politik. Skanderborg-Odder Lærerkreds deltager i arbejdet sammen 

med folk fra Hedensted, Horsens, Favrskov, Aarhus, Djursland, Randers og Silkeborg. 

Under KSØ’s styrelse er der nedsat 3 fora med repræsentanter for alle 8 kredse, som arbejder med 

hovedområderne arbejdsmiljø, kursusvirksomhed og pædagogik. I Kursusforum er vi repræsenteret af 

Torben Nielsen og i Arbejdsmiljøforum af Torben Kristensen, mens Frank Larsen er tovholder i Pædagogisk 

Udviklingsforum. 

Pædagogisk udviklingsforum 
Kredsene i Pædagogisk Udviklingsforum arbejder helt naturligt med de samme områder. Emnerne kommer 

dog i spil på forskellige tidspunkter og med forskellige vinkler i de enkelte kredse/kommuner, så derfor er 

erfaringsudvekslingen i udvalget yderst givtig. 

Ud over de pædagogiske forhold, der er beskrevet andre steder i beretningen, har PÆU i år bl.a. 

beskæftiget sig med praktik, Bring Your Own Device, ”Hvad skal vi med skolen?”, Pædagogisk Læringscenter 

og kerneopgaven. 

Arbejdsmiljøforum 

I KSØ’s arbejdsmiljøforum er man optaget af at diskutere DLF’s miljøstrategi og aktuelt at få systematiseret 

arbejdet jvf. punkt 5 i miljøstrategien. 

Samtidig pågår der drøftelser om, hvordan skolelederne kan ansvarliggøres i arbejdsmiljøsammenhænge. 

Der er sat gang i et arbejde med at synliggøre lærernes rolle, når det har været nødvendigt at udøve 

magtanvendelse i tjenesten. 

Desuden arbejdes der løbende med at styrke AMR’ernes rolle på skolerne. 

Kursusforum 
Forårets KSØ-kurser for tillidsrepræsentanter var ikke fuldstændig identiske men gennemgående på begge 

kurser var Eva Bjerrum, Antropolog på Alexandra Instituttet, som talte om professionsforståelse set i 

forhold til nye krav i lærerarbejdet, samt de organisatoriske miljøer i skolens rum. Derudover talte Per 

Fibæk Laursen, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, om ”Drop ambitionerne”.  

Torsdag den 29. september blev der afholdt kursus for erfarne TR’er, udbudt som et tilbud til fortsat 

uddannelse af TR’er. Der blev arbejdet med adfærdspræferencer for at gøre TR’erne klogere på egen og 

andres adfærd med henblik på generel kommunikation. Derudover var budget et tema med fokus på, hvilke 

opmærksomhedspunkter og indflydelsesmuligheder der er i forbindelse med det kommunale budget og 

skolens budget. 
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Tillidsrepræsentanterne 
Kredsen afholder den sidste onsdag i måneden møde for tillidsrepræsentanterne. På mødet er der 

orientering fra kredsstyrelsen om aktuelle emner og det arbejde, der foregår med kommunerne. Der 

dagsordensættes oftest et erfaringsudvekslingspunkt, hvor TR’er kan hente inspiration fra hinanden og der 

kan samles op på konkrete initiativer på skolerne. Disse kan bruges som dokumentation til argumentation i 

forhold til drøftelser med kommunerne. Kredsen hjælper TR’erne med at få fokus på arbejdet med 

budgettet og den 16. november blev der i samarbejde med DLF’s kursusafdeling afholdt kursus for alle 

kredsens TR’er om budget. Indholdet var forståelse af budget og sammenhængen mellem det kommunale 

budget og skolens budget, samt hvor TR har mulighed for at søge indflydelse.  

Lokal kredskursus 26.-28. oktober. 

”Lærernes professionelle stemme” var overskriften på årets TR kursus i samarbejde med Silkeborg 

Lærerforening.  

Henrik Lambrecht Lund holdt et inspirerende oplæg om arbejdstid og arbejdsmiljø som start på kurset og 

Alexander Von Oettingen startede dag to op med at nuancere synet på dannelse og målstyringens 

indvirkning på dette.  

Gordon Ørskov fra hovedstyrelsen stod for den faglige orientering fra hovedstyrelsen inden Rasmus Willig 

sluttede af med ”Afvæbnet kritik!” 

Pensionisterne 
Fraktion 4 har i kreds 131 primo januar 2017 244 medlemmer. Det daglige arbejde for fraktion 4 varetages 

af pensionistudvalget.  

Der blev afholdt årsmøde den 22. november 2016, se referatet fra årsmødet her: 

I løbet af året har Karen Thorpstrup Laursen trukket sig fra udvalget og er blevet erstattet af suppleant Finn 

Therkildsen. Vi takker Karen for hendes arbejde i udvalget. 

Man kan se udvalgets program for 2017 her: 

Regnskab 
I regnskabsåret 2016 er vi kommet ud med et overskud på 34.063 kr, hvilket skyldes en lønrefusion.  

Vi har haft en lidt mindre indtægt, blandt andet fordi DLF har besluttet, at foreningen har et 

startmedlemsskab, hvor man har halvt kontingent i de første 6 måneder. Den mindre indtægt modsvares af 

tilsvarende mindre omkostninger. 

Fonde 
Der bliver i regnskabet nævnt to fonde:  

AKUT-fonden  

Til tillidsrepræsentanternes arbejde og uddannelse administrerer DLF centralt nogle midler indbetalt af 

landets kommuner. Kredskassereren anviser udbetalingen fra disse midler.  

Særlig Fond 

DLF’s konfliktmidler, hvor kredsen administrerer en del af midlerne og aflægger regnskab.  

 

http://www.kreds131.dk/media/9436664/referat-fra-aarsmoede-for-fraktion-4-kreds-131-22-11-2016.pdf
http://www.kreds131.dk/media/9430397/foraarsprogram-2017.pdf
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Revisor påtegning 
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Kredsstyrelsespåtegning og kritiske revisorer 
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Regnskab 2016 
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Budget 2018 

 

Forslag til ydelser til styrelsesmedlemmer samt størrelsen af vederlag til lønnet 

medhjælp fra 1/1-2018 
 

Forslag til lønnet medhjælp   

28 timer pr uge incl. Pension og ferie 370.000 

 

Forslag til frikøb samt ydelser til styrelsen:   

  

 

  

Formand 0,49*1924 timer 4 tillæg 

næstformand 0,62*1924 timer 2 tillæg 

kasserer 0,45*1924 timer 2 tillæg 
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3 styrelsesmedlemmer 0,72*1924 timer 6 tillæg 

3 kongresdelegerede 0,03*1924 timer   

fællespulje 0,41*1924 timer   

I alt 2,72*1924 timer 14 tillæg 

   

   Samlede udgifter til styrelsen   

Frikøb incl. pensions bidrag 1.270.000 

tillæg incl. pensionsbidrag 415.000 

I alt   1.685.000 

 

 

Forslag til kontingent 
 

Forslag til kontingent for 2018     

  

  

  

  Hovedkassen Kreds I alt 

Fraktion 1 - 3 213 237 450 

Fraktion 4 71 45 116 

Fraktion 6 94 61 155 
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Særlig fond 
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