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FORELØBIG DAGSORDEN 
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1. Mødets åbning  
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KREDSSTYRELSENS FORSLAG TIL 
FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 2018 

 

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

2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 

3. Dirigenten påser, at alle forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden oprethol-

des. Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 

4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Dog kan formanden og 

forslagsstillere, når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade 

en kort svarreplik.  

5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstillere vil dog al-

tid være undtaget fra denne bestemmelse. 

6. Generalforsamlingen kan beslutte at lukke talerækken, hvorefter kun de indtegnede talere 

samt formanden og forslagsstillere kan få ordet. 

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

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

afstemning. 

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, jf. dog vedtægternes § 18 og § 19. Af-

stemninger kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 3 af de 

fremmødte begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er op-

stillet flere kandidater, end der skal vælges. Formanden og kredsstyrelsen kan til enhver tid 

forlange skriftlig afstemning.  
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Kredsstyrelsens skriftlige beretning 

 
Denne skriftlige beretning giver et indblik i, hvad vi i Kalundborg Lærerkreds har arbejdet med 
gennem det sidste år. Det er bestemt ikke udtømmende, men udvalgte områder – den virkelige 
hverdag rummer langt mere.  
 
Den mundtlige beretning fremlægges på generalforsamlingen og vil i højere grad beskæftige sig 
med den aktuelle fagpolitiske situation og den fremtid, som kommer til os.  
Begge beretninger behandles på generalforsamlingen: 
 

Generalforsamlingen holdes fredag d. 16. marts kl. 17.00 på Skolen på Herredsåsen. 
Der vil være åbent fra kl. 16.30 med mulighed for at tilegne sig forfriskninger mv. 
Efter generalforsamlingen er der buffet og efterfølgende levende musik og dans. 

 
Tilmelding via din TR eller direkte til kredskontoret på 053@dlf.org 

senest 9. marts 2018. 
 

Det sidste år har i høj grad været præget af to store begivenheder: Kommunalvalg 2017 og Over-
enskomst 18. 
 
Vi var meget aktive i forhold til kommunalvalget – for folkeskolen er jo et kommunalt anliggende 
og ansvar, og det er de lokale politikere, der prioriterer og beslutter resurser både i forhold til fol-
keskolen og vore medlemmers arbejdsvilkår. Derfor var KV17 vigtig – og vi følger op på udfaldet, 
mere herom i den mundtlige beretning. 
I skrivende stund er overenskomstforhandlingerne brudt sammen på både det statslige, kommu-
nale og regionale område. De kommende dage vil vise, om der kan opnås forlig i forligsinstitutio-
nen, om der bliver varslet konflikt – og ikke mindst om nogle af vore skoler/medlemmer bliver ud-
taget. 
 
Denne overenskomst er vigtig. Fagforeningerne står sammen om at bakke hinanden op, hvad en-
ten det gælder lønramme og lavtlønnede, lærernes arbejdstid eller betalt frokostpause.  Så det er 
nu vi sammen kan vise, at vi forhåbentlig stadig skal være stolte af Den danske Model. Vi håber, at 
arbejdsgiverne har samme tilgang. 
 
Overenskomstsituationen vil selv sagt blive et emne til drøftelse og debat på generalforsamlingen 
– men du skal vide, at foreningen har forberedt alle scenarier, og vi er klar til at gå den vej, som det 
nu bliver! Men vi skal også være klar på, at det er en helt anden situation end i 2013, hvor arbejds-
giverne lockoutede os og nægtede os at udføre vort arbejde.  
 
Denne gang vil det være os, der siger STOP overfor de helt urimelige og manglende forhandlinger, 
som arbejdsgiverne har vist. 
 
Derfor er det også vigtigt, at du og dine kolleger møder op til generalforsamlingen, så vi sammen 
får drøftet situationen – for folkeskolen og for vort fællesskab i DLF. 
 
Den skriftlige beretning er afsluttet 1.3.2018   Karen Sørensen  
  Kredsformand 

mailto:053@dlf.org
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Kongressen 2017 
Anders Bondo udtrykte i sin mundtlige beretning stor bekymring for KL’s ageren som skoleejer – og 
for Finansministeriets indflydelse og fortsatte forsøg med at sætte deres egen dagsorden for folke-
skolen i bestræbelserne på at effektivisere den offentlige sektor som med fx læringsmålshysteriet, 
og det blev måske derfor netop modstanderen af ensidig målstyring, lærer Mette Frederiksen, som 
modtog Lærerforeningens Stinus-pris, fordi hun i mange fora har været bannerfører i kampen for 
færre bindende mål og er imod de nationale test.  
 
Anders Bondo henvendte sig i beretningen flere gange til Michael Ziegler, som sad på første række 
som gæstetaler i stedet for at KL´s formand Martin Damm, som hverken kunne deltage på første- 
eller anden dagen af kongressen. Anders Bondo appellerede til fair og frie forhandlinger i forbin-
delse med overenskomst 2018. Michael Ziegler fremførte, at opbakningen fra de andre organisati-
oner til lærerne op mod overenskomstforhandlingerne har gjort indtryk på KL, og at KL er klar til at 
forhandle om lærernes arbejdstid - men at forhandlinger ikke altid fører til enighed. 
Undervisningsminister Merete Riisager holdt tale på kongressens anden dag og sagde, at vi skal 
væk fra detailregulering og tjeklister og give folkeskolen og dens lærere mere frihed.  Under-
visningsministeren glædede sig over, kredsen omkring folkeskolereformen er enig om, at antallet 
af bindende mål i de Fælles Mål bliver reduceret. I sin tale fik undervisningsministeren også poin-
teret, at overenskomstforhandlingerne 2018 er et anliggende mellem Danmarks Lærerforening og 
KL.  
 
Kongressens store emne var selvfølgelig overenskomstforhandlingerne 2018. Af hensyn til emnets 
alvorlighed og mulighed for at drøfte strategier, så blev kongressen lukket under dette punkt. 
Der blev lavet en kongresvedtagelse om, at vi skal have aftalte rammer for arbejdstiden, der skal 
understøtte et professionelt lærerarbejde og lærernes mulighed for at leve op til kravene i lovgiv-
ningen og skabe kvalitet i undervisningen samt at arbejdstidsreglerne for lærerne skal sikre ret-
tigheder, som modsvarer andre ansattes rettigheder på det kommunale arbejdsmarked. 
En oprettelse af en uddannelsesfond i forbindelse med overenskomsten blev det ikke til. Det er 
gangske enkelt ikke det rette tidspunkt at lægge resurser i en uddannelsesfond. 
Kongressen vedtog også OK-krav omkring løn og som en meget vigtig foranstaltning foreningens 
konfliktberedskab – og hvis nogen er i tvivl: Så er vores strejkekasse fyldt op igen! Spændende. 
 

Arbejdet i kredsens pædagogiske udvalg 
I februar 2017 gennemførte vi igen vores inklusionsundersøgelse, som vi laver hvert andet år, og 
det var ret nedslående at læse, at vilkårene for at arbejde med inklusion i Kalundborg Kommunes 
folkeskole ikke var blevet markant bedre, så derfor tyggede vi i udvalget grundigt på resultaterne 
af undersøgelsen og kom frem til, at der fortsat skal gøres en meget stor indsats ude på skolerne, i 
kommunen og i forhold til politikerne.  
På skolerne skal TR og AMR til stadighed sørge for, at inklusion bliver sat på dagsordenen på klub-
møder, lærermøder og i MED. Det er helt oplagt, at man ude på skolerne får lavet en handle-
plan/strategi, som er kendt af alle. Desuden er det vores opfattelse, at hvis der var mulighed for at 
være to lærere i en del timer, ville det gøre en kæmpeforskel. 
 
Når vi er i dialog med medlemmer, AMR og TR kan vi se, at rigtig mange børn ikke er skoleparate, 
når de skal starte. Desuden har kommunen en, i forhold til landsgennemsnit, høj procentdel af ud-
satte børn. Dette har givet anledning til at se på, hvad der kan understøtte lærernes arbejde og 
dermed gavne eleverne i folkeskolen. Her spiller indsatsen i den tidlige barndom i et udviklings- og  
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læringsperspektiv en meget stor rolle. Så selvom det ikke er et decideret DLF anliggende, så er det 
af største betydning, at Kalundborg Kommune prioriterer daginstitutionsområdet højt, således at 
folkeskolen i højere grad kan modtage skoleparate elever. I forhold til den tidlige indsats, vil to læ-
rere i nogle af dansk og matematiktimerne i indskolingen have en kæmpe effekt.  
 
Vores pædagogiske udvalg har en løbende kontakt med kommunen omkring undervisningen af 
flygtningebørn og deres krav på sproglig støtte. Især efter at Børn og familieudvalget i april 2017 
besluttede at nedlægge det hidtidige modtageklassetilbud for elever op til 14 år, som betød, at 
disse elever nu placeres direkte i en klasse på en af kommunens folkeskoler uden nogen som helst 
forudgående dansk-kundskaber. Modtageklasser for de 14 – 18-årige blev dog bevaret på SPH, og 
tildelingen til elever med dansk som andetsprog ude på skolerne via ressourcemodellen skal også 
fortsætte som hidtil.  
Kommunen ansatte efter sommerferien 2 lærere med dansk som andetsprog, som skal servicere 
skolerne og vejlede og støtte lærerne i igangsætning af undervisning i dansk som andetsprog i til-
knytning til den almene undervisning. Et stort arbejde for 2 personer. Intensionen er god, men 
ændrer ikke på, at der i dagligdagen mangler ekstra lærere ude på skolerne, hvis man virkelig vil 
løfte disse elever hurtigt, og det vil vi fortsat påpege. 

 

OK18 
Forberedelserne til OK18 har fra DLF’s side være et langt og sejt træk. I hørte på sidste års general-
forsamling hovedstyrelsesmedlem Regitze Flannov fortælle dels om DLF’s strategi, som vi selvføl-
gelig har drøftet og vedtaget på kongressen, samt det vedholdende arbejde, som strategien inde-
holder – og selve arbejdet frem mod OK18-forhandlingerne. 
 
Det var også blevet tydeligt for os, at skal kampen have nogen som helst chance for at blive vun-
det, så skal vi have forståelse ikke kun hos os selv, men i befolkningen. Vi ved, hvor svært det er for 
andre, at forstå vores arbejdstid og vigtigheden af at gave den nødvendige tid til forberedelse og 
efterbehandling. 
Derfor blev den strategiske beslutning, at allerede fra foråret 2017 lancerede DLF de 7 elevret-
tigheder. Der skulle fokus på helt naturlige rettigheder for elevernes og deres undervisning – ret-
tigheder, som samtidig er alt afgørende for lærernes muligheder for at kunne levere god og kvalifi-
ceret undervisning. Gennem elevrettighederne skulle lærernes arbejdsforhold italesættes. 
I kredsstyrelsen valgte vi at sætte fokus på især 2 af rettighederne: 

 Færre elever i klasserne.  

 Uddannede lærere. 

Vi fik udarbejdet flyers, som vi medbragte og italesatte til Høng-folkemødet, hvor rigtig mange af 
de til kommunalvalget opstillede kandidater besøgte vores telt for en snak. 
Både centralt og lokalt kædede vi altså kommunalvalg og overenskomst sammen, med det formål 
at lægge et samlet og længerevarende pres – gentagelse fremmer forståelsen! 
Efter kommunalvalget i november, har vi så udelukkende koncentreret os om overenskomsten, 
men med fortsat fokus på information til politikerne. 
 
Vi er i en helt anden situation end i 2013. Anders og hovedstyrelsen har siden 2013 sat mange 
kræfter ind på, at få forklaret de andre organisationer, hvad vi var op imod – og at det var en an-
greb på den danske model. Det resulterede i musketereden, hvor de andre organisationer meldte 
klart ud, at de ikke gik i overenskomstforhandling før der var reelle forhandlinger i gang på lærer-
nes arbejdstid.  
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Vi kan ikke længere holde til at vores arbejdstid er reguleret ved en lov, som ensidigt er besluttet 
af folketinget. Vi skal have en aftale på vores arbejdstid – en aftale, som begge parter har et fælles 
ansvar for og hvor vi løfter aftalen fælles fremadrettet og det ikke kun er arbejdsgiveren, som har 
fortolkningsretten. 
Det er en samlet og stærk fagbevægelse, der er gået til overenskomstforhandlinger i 18! 
Vi ved, at arbejdsgiverne flere gange har smidt lunser på bordet, i et forsøg på at splitte os, men 
det er heldigvis ikke lykkes for dem. 
Lige nu er status, at parterne mødes hos forligskvinden, som prøver at finde et forlig. Fagforenin-
gerne forvendtes at varsle konflikt på tirsdag d. 6. marts – en konflikt, som kan starte 4. april, hvis 
ikke forligskvinden udsætter. Dette kan hun gøre 2x14 dage, hvis hun kan se, at man arbejder sig 
frem mod en løsning. 
Når vi mødes til generalforsamlingen, vil vi vide meget mere om, hvorvidt vi er udtaget til konflikt 
og måske om Forligsinstitutionen kan lykkes med opgaven. 
 

Kommunalvalg 17 
For kredsstyrelsen gik arbejdet med at forberede kommunalvalget allerede i gang fra starten af 
2017. Det er rigtig vigtigt for os, at kunne være med til at sætte dagsordenen for, hvordan der bli-
ver talt om skolen og lærernes vilkår – ikke mindst op til et kommunalvalg. Fra hovedforeningen 
blev der allerede sidste forår søsat nogle kampagner, som vi kunne knytte an til lokalt – og på Fol-
kemødet i maj havde vi bl.a. to løbesedler med. Den ene om ”Stopfyldte klasser” – mange blev 
overraskede over, at vi på daværende tidspunkt havde hele 30 klasser i Kalundborg med over 24 
elever. Den anden handlede om, at eleverne skal undervises af læreruddannede lærere – hvor tal-
let om 16 % ikke-læreruddannede bed sig godt fast og blev nævnt tit i løbet af valgkampen. Vi kan 
håbe, at de der så blev valgt, er interesserede i for alvor at tage hånd om udfordringen med at 
skaffe læreruddannede til Kalundborg skoler. 
Umiddelbart før og efter sommerferien havde vi som altid besøg af de fleste partier til en snak om 
budget 18 – og i anledningen af det kommende valg, valgte vi også at invitere de opstillede partier, 
som ikke sad i kommunalbestyrelsen. Vi synes, det er vigtigt at få anledning til at fortælle ”vores 
version” af rigets tilstand – og at kunne bidrage med forskelige former for dokumentations- og 
talmateriale. Samtidig er det jo vigtigt for os at høre om, hvad de forskellige partier og kandidater 
gør sig af tanker om skolen og dens udfordringer. 
Ud over denne lidt usynlige aktivitet var Kalundborg Lærerkreds med til at arrangere 4 offentlige 
møder frem mod KV17. Lige efter sommerferien var der dannelsesmødet med Per Schultz Jørgen-
sen og Mette With Hagensen i Vor Frue Kirke. Mødet blev arrangeret i samarbejde med Folkekir-
kens Skoletjeneste og var en spændende og velbesøgt aften. Måske ikke direkte så politisk, men 
alligevel med til at sætte at vigtigt fokus på skolens kerneopgave. 
I oktober arrangerede vi i samarbejde med BUPL og FOA debatmødet om tidlig indsats med pro-
fessor Charlotte Ringsmose, som havde mange gode pointer om, HVOR centralt det er, at der bli-
ver sat tidligt ind med pædagogisk tilrettelagte, stimulerende aktiviteter for de mindste. 
Fra september og hen forbi valget havde den samlede fagbevægelse kampagnen om ”Danmark for 
velfærd”, - hvor vi deltog med alle vores TR’er i stormøde i Odense den 4. oktober. Mødet var 
spændende og motiverende, - dog blev opfølgningen lidt sparsom, fordi det kneb med tydelige 
meldinger om, hvem der skulle koordinere. Men hos os gjorde det ikke så meget – fagforeninger 
og organisationer var allerede inden gået sammen om at arrangere det fælles vælgermøde om vel-
færd. Det blev afholdt i Punkt 1s lokaler – med lækker servering i pausen. En lidt alternativ måde at 
afvikle valgmøde på, - som heldigvis tiltrak mange deltagere. 
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I løbet af valgkampen dukkede vores resolution om inklusion fra forårets generalforsamling op – 
såvel politikere som pressen henviste til den, - og vi var ad den vej medvirkende til, at der blev sat 
fokus på lærernes udfordringer med inklusionsstrategien. 
 
Kort før valget sluttede vi med vores eget lærer-valgmøde på Rynkevangsskolen, hvor alle kandida-
terne havde bud på, hvad der skal til – og ”næsten” lovede at styrke folkeskolen. I hvert fald var 
alle enige om, at skolen er en helt central kommunal opgave – og at NU skal der sættes ind på om-
rådet . Vi sluttede med at aftale, at der skal holdes et opfølgende møde, så vi kan få en mere 
konkret snak med de folk, der faktisk blev valgt, og som nu sidder med ansvaret for, at løfterne 
føres ud i livet. 
 

Samarbejdet med Kalundborg Kommune 
I årets løb har der været mange drøftelser og meningsudvekslinger over mailen, hvor vi som kreds 
forsøger at få sat forskellige emner til drøftelse eller prøver at samle op på, hvad der foregår i or-
ganisationen og for vore medlemmer. Vi er helt klart hæmmet af en organisation uden MED-
udvalg på skoleområdet, hvor der kan drøftes emner og områder, som omfatter det samlede sko-
levæsen, og som kan være til gavn for skolevæsenet samt give fælles vilkår for børnehaveklassele-
dere og lærere. Ofte skal vi således - mere eller mindre tilfældigt - selv ”opdage”, at der er aktuelle 
emner, som berører os - derfor må vi søge drøftelse og indflydelse ad anden vej. 
Desuden har vi mødtes en gang i kvartalet med direktør Hanne Dollerup og fagchef Charlotte 
Grummesgaard til drøftelse af aktuelle emner. Fra 1. november 2017 er jo ansat ny direktør Mette 
Heidemann, med hvem kvartalsmøderne fortsætter. 
Tillidsrepræsentanterne bliver på TR-møderne orienteret om den løbende kontakt med kommu-
nen om forskellige emner, og vi har på TR-møder haft besøg af kommunens flygtningekonsulent 
omkring flygtningeundervisningen. 
 
Med folkeskolereformen fulgte en målsætning om fuld kompetencedækning i 2020 svarende til, at 
95 % af undervisningstimerne varetages af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kom-
petencer. Kalundborg Lærerkreds har siden reformens indførelse gjort kommunen opmærksom 
på, at det er vigtigt at få sat en proces i gang, da vi ligger meget lavt på dette område. Kompeten-
ceudviklingsprocenten er i 2016 på 75,40 %, hvor man på landsplan ligger hele 10 % højere! Det 
har taget sin tid, og den store udfordring for skolerne er vikardækningen. Derfor var det rigtig posi-
tivt, at politikerne for indeværende skoleår og 4 år frem afsatte resurser til dette. Det er blevet 
udmøntet ved ansættelse af 14 Teach First lærere på overbygningsskolerne plus et kronebeløb til 
alle skoler. Desværre har kun få skoler i indeværende år udnyttet resursen til, at lærere fik kompe-
tenceudvikling. Dermed er resursen blot gået ind i den daglige drift. Det er ikke acceptabelt - hver-
ken overfor de bevilgende politikere, lærere der ikke får kompetenceudvikling eller for kvaliteten i 
folkeskolen. Pengene er bevilget, og meldingen til skolerne er, at de sparede midler skal anvendes 
til kompetenceudvikling i efterfølgende år. 
 
Kompetenceudvikling er jo netop et MED-anliggende, men da vi mangler et MED-udvalg, der kan 
dække alle skoler, så har vi som kreds haft et godt og grundigt arbejde sammen med Kalundborg 
Kommune og Absalon omkring oprettelse af linjefagsuddannelse i fagene for de næste to år. Politi-
kerne har bevilget midler til både kursusafgift og vikardækning – så det er NU, vi gerne skulle have 
rigtig mange lærere afsted på uddannelse, så vi kan få en bedre kompetencedækning. 
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I Kalundborg Lærerkreds bidrager vi altid med vores viden på folkeskoleområdet, det være sig bå-
de ved de jævnlige drøftelser som i høringssvar til kommunen – hvad enten vi er høringsberettiget 
eller ej. Derfor er vores kontakt til medlemmerne utrolig vigtig, så vi kan sikre overensstemmelse 
mellem medlemmernes hverdag og kredsens input til ledere og arbejdsgiver.  
I det forløbne år har vi udtalt os til: Kvalitetsrapport, Budget 2018, Overgang fra dagtilbud til skole, 
Ferieplan/fleksibel planlægning af efterårsferie og vinterferie, Indsats ift. børns motoriske udvik-
ling, Modtagetilbud og Inklusionsstrategien.  
 
Lønmæssigt følger vi – sammen med HR-afdelingen - de lokale lønmidler. Det er aftalt, at procen-
ten skal ligge fast. Det betyder, at vi netop har forhandlet trin/tillæg for alle med op til 8 års anci-
ennitet og med tilbagevirkende kraft til 1.4.2017. Disse er ikke kommet til udbetaling endnu. Vi 
følger den af generalforsamlingen vedtagne lønpolitik om, at de lokale lønmidler skal udmøntes 
objektivt og bredt. Derfor vil vores næste forslag være for lærere med mere end 8 års anciennitet. 
På konsulentområdet oplever vi desværre, at Kalundborg Kommune har ændret holdning til løn-
indplacering ved nyansættelser. Selv med rigtig mange kompetencer og megen erfaring inden for 
området, så ønsker Kalundborg Kommune stort set kun at ansætte på grundløn. Dette er ikke en 
situation, vi kan holde til i længden. 
 

Arbejdstid 
Lærerkredsen har siden OK15 drøftet det bilag, der vedrører arbejdstid – Bilag 4 – med skolefolke-
ne på rådhuset. I 2016 oplevede vi meget forskellige vilkår fra skole til skole vedr. afvikling af prø-
verne, og derfor fik vi forhandlet en prøveaftale igennem, som faktisk allerede gjaldt i forbindelse 
med prøveafviklingen i sommeren 2017. Dog havde en del skoleledere en opfattelse af, at den ikke 
var endelig vedtaget, men i juni 2018 slår den forhåbentlig igennem på alle overbygningsskoler, så 
folk har samme vilkår. 
I år har vi forhandlet os frem til en ny aftale, som vi håber, mange kolleger får glæde af: Vilkår for 
kompetenceudvikling – hvor det er beskrevet, hvor meget tid, der skal afsættes i forbindelse med 
kurser, der udløser ECTS-points. I det kommende skoleår, hvor skolerne har ekstra midler til vikar-
dækning osv. MÅ der være en masse kolleger, som får glæde af det. 
Ud over at forhandle aftalerne holder vi jævnlige møder, hvor vi især fokuserer på, at lærerne skal 
inddrages tidligt i drøftelsen af det kommende skoleår: Fx antal emneuger og fagdage, valgfagenes 
placering, nuværende pauser osv. Fra lærerside finder vi det også vigtigt, at lederne afsætter et 
konkret tidspunkt, hvor de kan have dialog med de enkelte lærere om den nye opgaveplan. Det 
bør være så tilpas tidligt i planlægningen af det kommende skoleår, at der er reel mulighed for til-
pasning af opgaverne. I samme forbindelse er det vigtigt at få en forventningsafstemning omkring 
opgavernes omfang. Det er i både læreres og lederes interesse. 
Til støtte for tillidsrepræsentanterne og medlemmerne ude på skolerne har vi i kredsstyrelsen la-
vet nogle værktøjer om skoleårets planlægning og dialogen om opgaveplanen, hvor vi skriver ideer 
til, hvordan opgaven kan gribes an i de lokale MED og i dialogen med lederen. 
 

Folkeskolereformen: § 16 b, målstyring og kommunale projekter 
Kalundborg Kommune har udfordringer med at løfte elevernes faglige niveau i folkeskolen. Således 
ligger kommunen på en 95. plads blandt samtlige kommuner i Danmark med et karaktergennem-
snit ved folkeskolens afgangsprøve for 9. kl. i skoleåret 2016/2017 på 5,9, og det er en forringelse i 
forhold til året før. (Tal fra ”Kend din kommune 2018”.) Årsagerne kan være mange, men der er 
ingen tvivl om, at kommunen blev en del af en ”giftig cocktail” i 2014: Indførelse af folkeskolere-
formen med en besparelse på 8.766.500 kr. og nedgang i antal lærere på trods af flere lektioner til  
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eleverne, en inklusionsstrategi med krav om, at 96 % af eleverne skal gå i en normalklasse (hvilket 
har medført en halvering af antal elever i specialklasser- og skoler) samt Lov 409´s forringelse af 
forberedelsestiden til lærerne.  
Det kan derfor undre, at skolerne ikke i højere grad gør brug af Folkeskolelovens § 16 b, som åbner 
for, at en større eller mindre del af den understøttende undervisning kan erstattes af ”to-voksne 
ordninger” i den fagopdelte undervisning for så at nedsætte undervisningstidens længde tilsvaren-
de. I Kalundborg Kommune bliver anvendelse af paragraffen i indeværende skoleår kun brugt på 9 
af skolerne begrænsende sig til én lektion i et par udvalgte klasser. Det er uvist, hvorfor man i 
kommunen fortsat så hårdnakket henholder sig til paragraffens ordlyd om kun i helt særlige tilfæl-
de at bruge paragraffen på 4. – 9. klassetrin, da brugen netop skal være begrundet i behov for 
yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering, og Kalundborg Kommunes Børn- og Fami-
lieudvalg den 3. februar 2016 har besluttet at delegere kompetencen til godkendelse af forsøg 
med understøttende undervisning og en kortere skoledag ud til den enkelte skole. 
Som forskeren Andreas Rasch har udtalt: To lærere i klassen i den fagopdelte undervisning vil ofte 
føre til mere kvalitet i undervisningen og også gøre det lettere at lave en varieret undervisning, 
som relaterer sig til den faglige undervisning. 
 
Forligskredsen omkring folkeskolereformen har i oktober 2017 vedtaget at løsne op for bindinger-
ne i Fælles mål. Med aftalen fastholdes de 215 overordnede kompetencemål for, hvad elevene 
skal kunne, som bindende, mens de 3.170 underliggende færdigheds- og videns mål gøres vejle-
dende. På den måde vil de overordnede mål for, hvad eleverne skal kunne i fagene, være de sam-
me, men med en øget frihed lokalt til at planlægge, hvordan man når dertil. En bekendtgørelse 
omkring Fælles Mål er på trapperne.  
Det, vi som lærere skal være opmærksomme på, er, at man i Meebook kan hente mål fra UV- mini-
steriet, men at skolen ikke kan pålægge lærerne at bruge de nu vejledende færdigheds- og videns 
mål som bindende mål. Intentionen er jo at give lærerne et større professionelt råderum i tilrette-
læggelsen af undervisningen. 
 
Hverken Kalundborg Lærerkreds eller MED systemet var i sin tid inddraget i den politiske beslut-
ning om at arbejde ud fra Visible Learning, eller som de fleste nu siger ”Synlig Læring”. Projektet 
har været dyrt, men udbyttet af det noget mindre. Den første kursusdag med James Nottingham i 
Gørlev var ifølge mange lærere rigtig givtig og satte gang i en masse idéer, men de følgende kur-
susdage var af mindre beskaffenhed, og besøgene af konsulenter fra VL, hvor skolerne skyndte sig 
at laminere mål til at sætte op på væggene, blev lidt af en farce. Måske på grund af prisen for kon-
ceptet skal ”gryden holdes i kog” på alle skoler. Således skal skolelederne nu på besøg for at blive 
inspireret i klasser på andre skoler ved at overvære, hvordan lærerne dér inddrager VL. 
 
I den kommunale valgkamp lovede politikerne, at der skal ro om folkeskolen, og at medarbejderne 
skal inddrages, hvis der sættes nye projekter i gang. Det kan derfor undre, hvordan kommunen er 
gået fuldstændig uden om medarbejderne med beslutningen om, at Skolen På Herredsåsen fra 
næste skoleår skal være LEAPS skole. "Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med 
fokus på Science", hvor elever og lærere udelukkende skal arbejde projektbaseret.  
 

Hovedudvalget 
I det kommunale Hovedudvalg tages emner op, som går på tværs af partnerskabsholdere, og som 
har betydning for arbejde, personale, samarbejde og arbejdsmiljø. Vores allerstørste opgave er at 
forsøge at samle medarbejdernes input og kommentarer til det årlige budget. Vi mødes to gange  
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om året med økonomiudvalget og forsøger hver gang at give dem medarbejdernes syn på vigtige 
emner, som kompetenceudvikling, tidlig inddragelse osv. HU har desuden årlige drøftelser om ar-
bejdsmiljø – om trivselsmålingen, når den bliver lavet, om det personalepolitiske regnskab, om 
sundhedsfremme og meget andet, der har med arbejdsvilkårene at gøre. Endelig er der sager, som 
fx befordring, som er tilbagevendende, og som har stor betydning for rigtig mange ansatte. Når det 
handler om kroner, kan det ofte være svært at blive enige med ledelsen, og der kan være skarpe 
ordudvekslinger, før en sag lander. 
 
Ad Hoc MED inklusion (midlertidigt MED-udvalg nedsat for at følge inklusionen i Kalundborg 
Kommune) 
 
Det allervigtigste i Ad Hoc Med det sidste år har været evalueringen af inklusionsstrategien. Der 
har været indkaldt medarbejdere og ledere fra alle skoler til at evaluere på inklusionsstrategien. 
Deltagerne er fundet ved lodtrækning. Evalueringen foregik som fokusgruppeinterviews, og der 
sad medlemmer fra medarbejdersiden med som observander.  Alt dette er blevet sammenskrevet i 
en evalueringsrapport med anbefalinger til det videre arbejde.  
Anbefalingerne fra evalueringsrapporten går bl.a. på: 

 At målsætningen, om at 96 % af eleverne i folkeskolen går i den almene undervisning, bort-
falder. 

 At skoleledelserne skal indgå i løbende konstruktiv dialog med medarbejderne om de bedst 
mulige rammer for inklusionsindsatsen. 

 At der skal skabes større tydelighed omkring inklusionscentrenes rolle. 

 At man skal overveje, hvordan behandlingsdelen på specialskolerne fremover skal være or-
ganiseret. 

Alt sammen noget vi godt kan tilslutte os i kredsen. 
Ad Hoc MED er også blevet orienteret om arbejdet med ny samarbejdsmodel på børn- og området 
i stedet for handleguiden. Det skulle gerne lette arbejdet med det tværfaglige samarbejde i kom-
munen. 
Der har fortsat været fokus på brugen af inklusionsmidler og inklusionsformidlere. 

 

TR-arbejdet, TR-møder, organisationsuddannelsen, faglig klub 
Tillidsfolkene er krumtappen i kontakten mellem skolerne og lærerforeningen. De har fingeren på 
pulsen ude blandt kollegerne og kan hurtigt melde tilbage til kredsen, hvis der opstår problemstil-
linger, der skal tages hånd om. Tillidsrepræsentanterne står for de faglige klubmøder hjemme på 
skolen, hvor de får deres mandat til at tage emner op med skolelederen, lige som klubmøderne er 
et ”ledelsesfrit” rum, hvor kolleger kan drøfte bekymringer, ideer og udfordringer med hinanden. 
Derudover får TR masser af post at læse og tal, der skal skaffes hos leder og kolleger. Hver måned 
holder vi FTR-TR-møder, hvor der udveksles informationer og drøftes handlinger og synspunkter. 
Hvert år har vi nye tillidsrepræsentanter, der deltager i organisationsuddannelsen – 3x3 intensive 
dage med undervisning og sparring. 

 
Løntjek, opgaveplaner og opgørelser 
Vi har igen i år deltaget i den landsdækkende løntjek kampagne og havde i den forbindelse åbent 
hus, hvor en del kom til løn- og opgaveplan tjek. Dette har bevirket, at vi i den forbindelse har op-
fanget nogle fejl, som har givet rettelser til vores medlemmer med efterfølgende korrekt løn og 
efterbetaling. Har man spørgsmål til sin løn eller vil have et tjek, kan man altid henvende sig til 
kredsen. 
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Grundlaget for den rigtige løn er også en rigtig opgaveplan, og på trods af, at vi nu har haft Educa 
et stykke tid, giver det stadig problemer og udfordringer på skolerne og hos det enkelte medlem. 
Vi ser mærkelige opgaveplaner, som har medført stor forvirring og forkerte beregninger for den 
enkelte, endda har flere oplevet at få rettelser på rettelser og nye planer i løbet af det sidste sko-
leår. I disse tilfælde er det ikke mærkeligt, at man mister overblikket og begynder at tvivle på sy-
stemet og de følger, det får for både den rette løn og arbejdstid. De samme problemer har der så 
været, når der skulle laves en opgørelse af ens arbejdstid efter skoleåret. Her har hver lærer krav 
på en opgørelse efter Bilag 4 i arbejdstidsaftalen. Dette er også en forudsætning for, at man kan 
være sikker på, at det er den rigtige løn og arbejdstid, man har haft i det forgangne skoleår. 
 

Sagsbehandling 
En meget vigtig del af arbejdet på kredskontoret er dér, hvor sagsbehandlerne møder de med-
lemmer, som har behov for en snak om forskellige forhold. Det er henvendelser fra medlemmer, 
som af forskellige grunde har behov for rådgivning i forhold til deres arbejds- eller livssituation. Det 
kan dreje sig om arbejdsforhold, arbejdsmiljø, samarbejdsvanskeligheder, langvarig sygdom, 
stress, pension m.v. – ofte forhold, som kan få indvirkning på tilknytningen til arbejdspladsen. 
En anden vigtig del af sagsbehandlingen er rollen som bisidder - dels i Jobcenteret og dels i forhold 
til arbejdspladsen eller kommunen i forbindelse med sygesamtaler, tjenestelige samtaler, afsked 
og andre forhold i forbindelse med ansættelsen.  
Når medlemmer oplever, at arbejdsforholdene eller helbredet skranter, er det vigtigt, at der bliver 
skabt en kontakt til kredsen, hvilket ofte sker med hjælp fra TR, AMR eller skoleleder. I disse tilfæl-
de skal Kalundborg Lærerkreds sikre, at medlemmerne oplever, at deres lokale fagforening hjælper 
dem bedst gennem forløbet med afsæt i den virkelighed, de er endt i. Ved sygdom, arbejdsskader 
og ledighed kan det for det enkelte medlem blive et årelangt forløb, hvor kredsen er den faste 
støtte. 
DLF har retningslinjer for sagsbehandlingens kvalitet og medlemmernes retssikkerhed, og disse er 
selvfølgelig retningslinjer, som vi arbejder efter i kredsen. 

 
Arbejdsskader 
Vi oplever desværre i forbindelse med vores lærerarbejde, at der forekommer arbejdsskader, og at 
nogle lærere bliver syge af at gå på arbejde. Vold, trusler og specielt stress har fyldt for meget i år, 
hvilket man også har set en del til i medier og i ”Folkeskolen”. Ja, det er nærmest blevet til en fol-
kesygdom.  Det er vigtigt, at disse bliver anmeldt. Registrering af arbejdsskader har også betydning 
for arbejdet med at aflæse og evaluere skolens og ikke mindst kommunens arbejdsmiljø.  
I dette skoleår er der stadig en fortsat tendens til, at flere har forladt arbejdet enten ved pension, 
afsked eller forladt faget med bemærkning om ikke at ville/ kunne holde til at arbejde under de 
vilkår og krav, vi oplever som lærere og i det hele taget i den offentlige sektor. 
Indenfor det sidste år har vi modtaget 18 anmeldelser fordelt på 9 institutioner, en stigning på 6 i 
forhold til det forrige år. Der er en fordeling med 5 arbejdsskader, heraf 4 for vold/trusler, og 13 
erhvervssygdom. Det er på erhvervssygdommene, at stigningen er med næsten en fordobling. Det 
er meget bekymrende, og noget vi i arbejdsmiljøudvalget har fokus på. 
Det er vigtigt, at alle episoder/arbejdsskader bliver anmeldt – hellere en for meget end en for lidt. 
Henvend jer til arbejdsmiljørepræsentanten og kredsen i alle tilfælde, for der er mulighed for at få 
hjælp og støtte dels fra DLF og dels Lærernes Pension. 

 
Arbejdet i kredsens pædagogiske udvalg 
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I februar 2017 gennemførte vi igen vores inklusionsundersøgelse, som vi laver hvert andet år, og 
det var ret nedslående at læse, at vilkårene for at arbejde med inklusion i Kalundborg Kommunes 
folkeskole ikke var blevet markant bedre, så derfor tyggede vi i udvalget grundigt på resultaterne 
af undersøgelsen og kom frem til, at der fortsat skal gøres en meget stor indsats ude på skolerne, i 
kommunen og i forhold til politikerne.  
På skolerne skal TR og AMR til stadighed sørge for, at inklusion bliver sat på dagsordenen på klub-
møder, lærermøder og i MED. Det er helt oplagt, at man ude på skolerne får lavet en handle-
plan/strategi, som er kendt af alle. Desuden er det vores opfattelse, at hvis der var mulighed for at 
være to lærere i en del timer, ville det gøre en kæmpeforskel. 
 
Når vi er i dialog med medlemmer, AMR og TR kan vi se, at rigtig mange børn ikke er skoleparate, 
når de skal starte. Desuden har kommunen en, i forhold til landsgennemsnit, høj procentdel af ud-
satte børn. Dette har givet anledning til at se på, hvad der kan understøtte lærernes arbejde og 
dermed gavne eleverne i folkeskolen. Her spiller indsatsen i den tidlige barndom i et udviklings- og 
læringsperspektiv en meget stor rolle. Så selvom det ikke er et decideret DLF anliggende, så er det 
af største betydning, at Kalundborg Kommune prioriterer daginstitutionsområdet højt, således at 
folkeskolen i højere grad kan modtage skoleparate elever. I forhold til den tidlige indsats, vil to læ-
rere i nogle af dansk og matematiktimerne i indskolingen have en kæmpe effekt.  
 
Vores pædagogiske udvalg har en løbende kontakt med kommunen omkring undervisningen af 
flygtningebørn og deres krav på sproglig støtte. Især efter at Børn og familieudvalget i april 2017 
besluttede at nedlægge det hidtidige modtageklassetilbud for elever op til 14 år, som betød, at 
disse elever nu placeres direkte i en klasse på en af kommunens folkeskoler uden nogen som helst 
forudgående dansk-kundskaber. Modtageklasser for de 14 – 18-årige blev dog bevaret på SPH, og 
tildelingen til elever med dansk som andetsprog ude på skolerne via ressourcemodellen skal også 
fortsætte som hidtil.  
Kommunen ansatte efter sommerferien 2 lærere med dansk som andetsprog, som skal servicere 
skolerne og vejlede og støtte lærerne i igangsætning af undervisning i dansk som andetsprog i til-
knytning til den almene undervisning. Et stort arbejde for 2 personer. Intensionen er god, men 
ændrer ikke på, at der i dagligdagen mangler ekstra lærere ude på skolerne, hvis man virkelig vil 
løfte disse elever hurtigt, og det vil vi fortsat påpege. 

 
Børnehaveklasselederne 
Børnehaveklasselederne mødtes på kredskontoret d. 4. december 2017 med bl.a. Ulla Koch Søren-
sen fra hovedstyrelsen som deltager.  På mødet fik vi drøftet OK18 og de elementer, der specifikt 
vedrører børnehaveklasselederne. Endvidere drøftede vi også arbejdssituation og vilkår på de for-
skellige skoler. 
Ulla oplyste, at der i andre dele af landet udbydes et DP-modul til børnehaveklasseledere ”Pæda-
gogfaglighed og læreprocesser”.  I den efterfølgende drøftelse udtrykte børnehaveklasselederne 
stor interesse for denne mulighed for kompetenceudvikling. 

 
Kursusudvalget  

Har i år stået for TR-kurset, som vi holder hvert år – og for det åbne medlemskursus, som ligger i 
ulige år. Tillidsrepræsentanterne var på kursus af den lidt ”tørre” slags – i hvert fald med undervis-
ning i mange fakta om dels pension og efterløn og dels MED-systemet. Dog afbrudt af lidt mere 
politiske emner – noget om præstationssamfundets påvirkning af vores hverdag og arbejdssituati 
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on – og selvfølgelig om status på OK18. Til gengæld var vi på foreningens nok smukkeste ejendom, 
Gl. Avernæs. 
På det åbne kursus var vi vidt omkring. Også dér med status på OK18, en snak om den vanskelige 
(forældre)samtale og besøg af kommunaldirektøren, som både fortalte om kommunens fælles ret-
ning og lyttede til hverdagsberetninger fra skolerne. Til sidst et brag af et foredrag af Rune Strøm, 
der lærte os om at håndtere den indre cola, at se elefanten fra flere sider og at mærke vores røv. 
De åbne kurser er altid en dejlig mulighed for at lære kolleger fra andre skoler at kende og for at 
være sammen med folk fra egen skole om både vigtige emner og hyggeligt samvær i lange baner, 
hvilket Sinatur Storebælt leverer fine rammer til. 
 

Nyhedsbrevet, hjemmesiden og Facebook  
Kredsen arbejder hårdt på at holde vores medlemmer så godt informeret som muligt. Nyhedsbre-
vet udkommer hver anden uge og deles på både hjemmesiden og Facebook. Vi håber, at vi via de 
forskellige kanaler rammer langt de fleste af vores medlemmer. 
 

DLFInsite 
DLF har fået en ny kommunikationsplatform: ” DLFInSite”. 
I starten af 2018 flyttes al kommunikation mellem DLF/kreds og medlemmer fra diverse platforme 
til den nye platform ”DLFInSite”. 
Kreds 53 var til de første udviklingsmøder i foråret 2017, og vi meldte os til pilotprojektet og var 
derfor i efteråret med til at udvikle og afprøve platformen. 
I efteråret 2017 tog kredsstyrelsen platformen i brug. I januar og februar 2018 kom tillidsrepræ-
sentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på. Fra marts 2018 er det meningen, at alle medlemmer i 
DLF skal have adgang til ”DLFInSite”. 
Tillidsrepræsentanterne på de enkelte skoler vil være behjælpelige, så alle kan komme godt i gang 
med den nye platform. 
 

Synscenter Refsnæs 
Oprettelsen af efterskole og fokus på STU-tilbud har svært ved at manifestere sig. Det burde ellers 
være en oplagt mulighed, således at elever med svært synshandicap kan modtage dette tilbud. der 
arbejdes på promovering af tilbuddene og forhåbentlig vil det vise sig i elevtallet til august 18. 
Folkeskoleområdet har konstant udfordring på elevtallet, fordi kommunerne beholder eleverne 
hjemme. Desværre – for der er jo ikke fordi der er færre synshandicappede. 
Heldigvis fik Synscenter Refsnæs stadig opgaven med KaS - specialrådgivning, udredning, vidensar-
bejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion. Var det ikke sket, kunne det have betydet, at 
Synscenter Refsnæs mistede arbejdsområder og kompetencer – med store besparelse og persona-
lenedskæringer til følge.  
 
De lokale lønforhandlinger med Region Sjælland/Synscenter Refsnæs kan mildt sagt trænge til for-
bedringer.  
Der har ikke været lokallønsforhandlinger på DLF’s område i 2017 med den begrundelse fra ledel-
sens side, at midlerne var forbrugt til andre. Det er selvsagt ikke acceptabelt, så her i 2018 vil vi 
gøre en forstærket indsats i forhold til, at de lokale lønmidler også skal tilgå DLF’s område. 
 
På organisationsniveau holder vi jævnlige møder med Socialpædagogernes Landsforbund og vore 
tillidsrepræsentanter på Synscenter Refsnæs, med det formål at orientere hinanden og lægge en 
fælles linje og støtte op om MED-arbejdet. 
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Fraktion 4 
Pensionisterne i Kalundborg Lærerkreds har også i det forløbne år haft gode oplevelser. I det dagli-
ge varetages arbejdet af fraktion 4-udvalget, i daglig tale ”De fem,” som bliver valgt på fraktionens 
årsmøde. 
Der er god aktivitet i denne gruppe, som byder på gode oplevelser og socialt samvær.  Der har væ-
ret mulighed for at komme med til København, se rådhuset og slutte af i Folketeatret med forestil-
lingen ”Kandestøberen”.  I maj gik turen til Knud Rasmussens hus ved Hundested. Årets busrejse i 
juni gik til Franken i Tyskland. Som noget nyt tilbød ”De fem” i november et foredrag om Pontop-
pidans ”Lykke-Per”. 
På årsmødet i november orienterede Birgit Bruun om fraktion 4´s placering i DLF og det udvalgsar-
bejde, hun deltager i. Hun fortalte om de fire årlige pensionistkurser, som er gratis at deltage i, 
samt det årlige nordiske pensionisttræf. På mødet drøftede man forslag til det kommende års ar-
rangementer. 
Ved den årlige julefrokost, som i år startede på kredskontoret, viste Åse og Hans Lundfald billeder 
og fortalte om Grønland. Frokosten blev spist på Restaurant Gisseløre. 
Læsekredsen mødes jævnligt og lægger program for hvilke bøger, der skal læses i løbet af vinteren. 
 
På kredsens hjemmeside www.kreds53.org kan man holde sig opdateret om, hvilke arrangementer 
der er, og hvilke datoer læsekredsen mødes. Man kan også se navne og mailadresser på ”de fem” 
og se referatet fra de sidste årsmøder. 
 

Regnskab 2017 
Kredsen kommer ud af 2017 med et lille underskud på vores regnskab. 
Vi har ikke oplevet den store medlemsnedgang det sidste år, men alligevel er vores indtægter på 
kontingent lidt mindre end budgetteret - hovedsageligt på grund af kontingentnedsættelse og fri-
tagelse de første 6 måneder, når man melder sig ind i DLF. 
Vi har valgt at lægge vores lån i kredskontoret om. Det havde vi ikke budgetteret med. Det har ko-
stet os 52.129 kr. i låneomkostninger og kurstab. De penge kommer vi så på den lange bane til at 
spare de kommende år. 
Ellers har vi i samlet set overholdt vores budget. 
Yderligere bemærkninger til regnskabet kommer under den mundtlige beretning. 

 
 

SPT – Sjælland på Tværs 
Samarbejdet i de 8 kredse – Køge/Stevns, Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Holbæk, Odsherred og 
Kalundborg – udvikler sig stadig. 
Arbejdet foregår i de forskellige fora: 
Formand/næstformand/kongresdelegerede 
Formandsnetværk 
Arbejdsmiljø 
Pædagogisk Forum 
Kursus 
Fraktion 4 
Selvom de forskellige fora oplever udskiftninger af medlemmer undervejs, så er arbejdet stabilt, og 
vi oplever en stigende erfaringsudveksling inden for de forskellige områder, som den enkelte kreds 
kan have stor glæde af i det daglige kredsarbejde. 
 

http://www.kreds53.org/
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Særligt er netværket for de 8 formænd et rigtig godt sparringssted i forhold til de udfordringer, 
som kredsene bliver mødt med i det daglige. Konkret har vi gavn af at udveksle løn, aftaler og an-
dre forhold, som er aktuelle i kommunerne og folkeskolens hverdag. 
 
I oktober 2017 afholdt det pædagogiske forum en konference med deltagelse af tre førende for-
skere, der bidrog med deres viden til emnet ”Fremtidens folkeskole”. Forsknings- og udviklingsdi-
rektør Andreas Rasch-Christensen fortalte om læringsmålstyring, professor Lene Tanggaard fortal-
te om læringsmålstyring som en antikreativ påvirkning af eleverne, og professor Jeppe Bundsgaard 
sluttede konferencen af med at fortælle om elevernes brug og udbytte af computere i undervis-
ningen. 
 
I februar 2018 blev den årlige arbejdsmiljøkonference afholdt med næsten fuldt hus – 175 deltage-
re – som hørte rigtig gode, aktuelle og brugbare oplæg om arbejdslivets udfordringer i en forand-
ringstid.  
 

LO-FTF 
Vi har som FTF-organisation indledt et tættere samarbejde med LO i Kalundborg. 
For det første så ved vi jo, at de to hovedorganisationer lige nu drøfter og er meget tæt på en 
sammenlægning, så derfor er det naturligt, at vi også lokalt indleder et tættere samarbejde.  
Dernæst har vi også vurderet, at et tættere samarbejde mellem FTF- og LO-organisationerne i Ka-
lundborg vil betyde, at vi får drøftet konkrete udfordringer, så vi enten forstår hinandens tilgang 
eller kan stå sammen om udfordringen. Det anser vi som meget vigtigt, for det sammen hold vil 
også betyde, at vore arbejdsgivere oplever vort fællesskab og ikke udfordrer os på forskellige 
holdninger. 
Konkret arrangerede vi sammen 1. maj i Gryden sidste år – og det gør vi også i år. 
Dernæst mødes vi jævnligt for at drøfte et tættere samarbejde, og herunder planlægger vi med 
fælles arrangementer for vore tillidsrepræsentanter. 
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Fakta om folkeskolen - Kalundborg Kommune i tal 
 
Kilder: Danmarks Statistiks Statistikbank, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og UVM 
 
Elevtal i folkeskolen: 

2012    2013    2014   2015  2016  

4546    4519   4.471  4.429 4.383 
 

Elevtal i privatskoler: 

2012    2013    2014   2015  2016  

1297    1280    1311  1270 1329 
 

 

 

Antal beregnede fuldtidsansatte lærere: 

 

2012    2013    2014     2015     2016     2017 

 

  411      406      386       368      359        370 

Antal timelønnede (beregnet fuldtid, vikarer) 

 

2012   2013   2014  2015  2016  

 

   9,2      9,7    16,5   19,3   17,4  
 

 

Andel læreruddannede i Kalundborg Kom-

mune: 

 

   2013        2014         2015         2016 

 

82,7%     77,9%         78,2%      75,4% 

Andel læreruddannede i hele landet: 

 

 

  2013         2014        2015 

 

88,1%       85,9%      83,6% 

 

 

Kompetencedækning Kalundborg Kommu-

ne: 

 

  2012      2013       2014       2015        2016 

 

80,1%    81,4%     83,7%    80,7%      75,4% 

Kompetencedækning hele landet: 

 

 

  2012      2013      2014       2015     2016 

 

79,6%    80,4%    81,6%    83,2%   85,1% 
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Sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget i  

Kalundborg Kommune (kun lærere): 

 

2014    2015    2016 

 

 15,1     13,8     15,5 

Sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget i hele landet 

(kun lærere): 

 

2014    2015     2016 

 

 11,8     12,5       11,3 

 

 

 

Sygefraværsprocent, folkeskolen, i Kalund-

borg Kommune (kun lærere): 

 

 2012     2013     2014      2015      2016 

 

4,7%     5,9%     6,7%      6,1%      6,8% 

 

Sygefraværsprocent, folkeskolen, i hele lan-

det (kun lærere): 

 

2012   2013    2014   2015   2016 

 

4,3%   4,6%    5,2%   5,5%   5,0% 

 

Andel elever med mindst 02 i dansk og ma-

tematik i Kalundborg Kommune: 

 

     2014            2015             2016    

 

76,60 %        85,60%         78,10% 

Andel elever med mindst 02 i dansk og ma-

tematik i hele landet: 

 

    2014           2015        2016     

 

86,90%      90,40%     89,50% 

 

Andelen af privatskoleelever pr. 100 elever i 

Kalundborg Kommune: 

 

2014   2015   2016   2017 

 

    23    23,1   23,5     24.1 

Andelen af privatskoleelever pr. 100 elever i 

hele landet: 

 

2014   2015   2016   2017 

 

 16,7    17,7    18,1    18,3 
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Forslag til kontingent 2018 

   Kredsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018. 

      Kontingent for 2018 
    Kontingentberegning ud fra medlemstallet pr. 31.12.2017: 

 
Fraktion 1 – 2 444 medlemmer á 331 kr.  1.763.568 kr. 
Fraktion 4 120   medlemmer á   44 kr.      63.360 kr. 
Fraktion 4 > 75 år   45   medlemmer á      0 kr.            - 
Fraktion 6     7   medlemmer á    14 kr.  980 kr. 

Kontingent indtægt i alt 1.827.908 kr. 

 
 
Årligt kontingent til hovedforeningen: 
 
Fraktion 1 – 2 444 medlemmer á 213 kr.  1.134.864 kr. 
Fraktion 4 120   medlemmer á   71 kr.    102.240 kr. 
Fraktion 4 > 75 år   45   medlemmer á      0 kr.            - 
Fraktion 6     7   medlemmer á    94 kr.  7.896 kr. 

 1.245.000 kr. 
 
Kontingent: 
Fraktion 1 og 2 = i alt 544 kr. pr. måned 
Fraktion 4          = i alt 115 kr. pr. måned 
Fraktion 6          = i alt 108 kr. pr. måned 

 

 
 
Frikøb 2018-19 

 
Kredsstyrelsen foreslår nedenstående frikøb: 
    Nettotimer 

   FTR og HU 

Bruttotimer 

Kreds frikøb 

Kredsformand 
(Kongresdelegeret og sagsbeh.) 

927,5 864 

 

Næstformand 
(kongresdelegeret) 

840 450 

 

4 kst-medlemmer á 450  1800 

Kasserer  130 

Sagsbehandler  580 

  3824 

 
Kredsstyrelsen kan, inden for rammen, omplacere timer i forhold til funktioner. 
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Budgetforslag 
 
 
 

Redegørelse for budget og regnskab for Kreds 53 for 2017 og 2018 
 (Tallene er i tusinde) 

   
  

  
     Budget    Regnskab Budget Budget 

 
  

 
2017 2017 2018 2019 

 
  

Indtægter:         
 

  
Kontingent til kreds 1824 1780 1800 1800 

 
  

Administrationsbidrag 
S.F. 12 12 12 12 

 

  

Akutfond 380 382 396 396 
 

  
Diverse indtægter 8 16 8 8 

 
  

Renter og kursgevinster 20 18 20 20 
 

  

 
        

 
  

Indtægter i alt 2244 2208 2236 2236 
 

  

 
        

 
  

 
        

 
  

Udgifter:         
 

  
Fraktion 4 20 19 20 20 

 
  

Styrelsesudgifter 1383 1361 1380 1380 
 

  
Akutrefusion 70 18 70 70 

 
  

Mødeudgifter 95 100 100 100 
 

  
Faglig klubber 8 3 8 8 

 
  

Kurser og konferencer 100 83 100 100 
 

  
Medlemsarrangementer 85 85 85 85 

 
  

Personaleudgifter 190 193 180 180 
 

  
Kontorhold og EDB 111 133 123 123 

 
  

Lokaleudgifter 132 164 120 120 
 

  
Kontingentopkrævning 24 27 25 25 

 
  

Renter 26 25 25 25 
 

  

 
        

 
  

Udgifter i alt 2244 2211 2236 2236 
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Indkomne forslag: 
 
Kalundborg Lærerkreds, forsamlet til generalforsamling den 16. marts 2018, udtaler: 
 
Inklusion 
 
Lærerne i Kalundborg Kommune har i stigende grad arbejdet med inklusion de seneste år. Med en 
målsætning om at inkludere væsentlig flere elever i almenskolen er mange læreres hverdag foran-
dret. Det kan for rigtig mange være opslidende at arbejde inkluderende hver eneste dag, især når 
det opleves svært at få den nødvendige hjælp og støtte.  
Alt for ofte er det ”et vilkår”, at lærerne selv skal opfinde og afprøve metoder og organiserings-
former, der fungerer i hverdagen for elever med særlige behov. Alt for ofte står lærerne alene i 
klassen med elever, der har forskellige udfordringer, som kræver individuelle hensyn. Samtidig er 
der opstået et krydspres, hvor lærerne på den ene side skal levere bedre faglige resultater for den 
enkelte elev år for år og på den anden side skal lægge stor vægt på fælleskabet for at kunne lykkes 
med inklusionsopgaven. 
 
Det kan lærerne ikke holde til. 
 

Forskning viser, at faktorer som udvikling af lærernes kompetencer, mindre klasser, muligheden 
for at have to lærere i en klasse og co-teaching løfter alle elever. 
 

Skal det lykkes med ”Stærke børnefælleskaber” i Kalundborg Kommune, så skal kommunen sikre: 
 

 At lærerne har kompetencer til og mulighed for at løse inklusionsopgaven og får den til-
strækkelige og fornødne hjælp. Inklusionen er ikke et individuelt problem, hvor ansvaret for 
succes placeres hos den enkelte lærer, men en kommunal opgave. 

 At det i klasser med særligt udfordrede elever løbende skal vurderes, om klassen har den 
fornødne støtte. 

 At kommunen har det nødvendige antal lærere til at løfte de konkrete udfordringer. 

 At lærerne kan få hurtig og kompetent hjælp i klassen, når elever har behov for det. 

 At Kalundborg Kommune har effektiv udredning og handling i forhold til elever med særlige 
udfordringer og behov. 

 
Derfor opfordrer generalforsamlingen politikerne i Kalundborg Kommune til, at vi i samarbejde 
prioriterer inklusionsindsatsen og finder de bedste løsninger til gavn for alle elever og lærere i fol-
keskolen i Kalundborg Kommune. 
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Kalundborg Lærerkreds, forsamlet til generalforsamling den 16. marts 2018, udtaler: 
 
Tag nu medarbejderne med på råd 
 
Skolevæsnet i Kalundborg Kommune står over for store udfordringer – alle politikere vil rette op – 
styrke – løfte - forbedre folkeskolen. 
Kalundborg Lærerkreds vil med denne udtalelse gerne minde den nye kommunalbestyrelse om, at 
det er lærerne, der ved, hvad udfordringerne er, for vi står midt i dem hver eneste dag.  Det er os, 
der har uddannelsen og erfaringen med, hvilke veje vi kan gå.  Det er os, der skal levere forandrin-
gen. 
 
Der er, heller ikke i Kalundborg Kommune, gode erfaringer med projekter, der bliver presset ned 
over hovedet på de ansatte. Lad løsningerne gro nedefra. Giv os rammer, midler og ro til at udvikle 
skolen til gavn for alle elever. 
Derfor opfordrer generalforsamlingen politikerne i Kalundborg til at tage os med på råd. Spørg os 
for alvor om, hvad vi mener. Skab reelle muligheder for et formelt system, hvor lærerne kan byde 
ind med deres fagprofession, så vi sammen kan løfte folkeskolen i Kalundborg.  

 
Kalundborg Lærerkreds, forsamlet til generalforsamling 16. marts 2018, udtaler: 
 
Lærermanglen er skadelig for arbejdsmiljøet og for undervisningskvaliteten. 
 
Den omfattende lærermangel i hele landet påvirker kvaliteten i folkeskolen. Vi er hårdt ramt i Ka-
lundborg Kommune, hvor 21,8 % af de faste stillinger er besat med ikke-læreruddannede, og antal-
let af timelønnede vikarer i folkeskolen er steget voldsomt. 
 
Vi ved, at den væsentligste enkeltfaktor for elevernes udbytte af undervisningen er lærerens viden 
og kompetencer. 
Vi ved, at hvis lærerne ikke trives, så falder elevernes resultater. God lærertrivsel giver gode resul-
tater.  
Vi ved, at krisehjælpen til lærerne og lærernes sygefravær i Kalundborg Kommune ligger højere 
end i andre personalegrupper. 
 
Vi ved også, at 17.000 lærere i Danmark har valgt at arbejde uden for folkeskolen. 
Undersøgelser viser, at de lærere, der har forladt folkeskolen, gør det, fordi de oplever, at de ikke 
kan udføre deres arbejde godt nok inden for folkeskolens rammer. De har ikke tid nok til eleverne, 
og de mangler indflydelse på deres eget arbejde.  
Der er ingen tvivl om, at lærerjobbet skal gøres mere attraktivt, og der skal være respekt omkring 
den professionelle lærer - det har helt afgjort betydning i forhold til at rekruttere lærere. 
 
Arbejdsgivernes argument om, at problemet løser sig med tiden, holder ikke - vi må erkende pro-
blemet. Vi skal sikre lærernes arbejdsvilkår, så vi kan lykkes med opgaven og sikre kvaliteten i fol-
keskolen. 
 
Derfor opfordrer generalforsamlingen politikerne i Kalundborg Kommune til, at vi i samarbejde 
prioriterer systematisk at finde årsagerne til lærermanglen i Kalundborg, og at der kommer hand-
ling bag resultaterne, så vi sammen kan løfte folkeskolen i Kalundborg. 
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Valg 
 
Valg af kongresdelegerede og suppleanter for perioden 1.4.18 – 31.3.20 foregår efter hovedstyrel-
sens retningslinjer. Disse er indarbejdet i vedtægter for Kalundborg Lærerkreds, § 12.  
Hovedstyrelsens retningslinjer kan rekvireres på kredskontoret. 
 
Valgprocedure: 
Følgende har tilkendegivet opstilling 
 
Kredsformand: Karen Sørensen, Firhøjskolen, genopstiller. 
 
Kredsstyrelsen: Anita Rathje, Hvidebækskolen, genopstiller. 

Henriette Eriksen, Svebølle Skole, genopstiller. 
Lone Varming, Høng Skole, genopstiller. 
Marianne Labuz, Skolen på Herredsåsen, genopstiller. 
Niels Finne, Buerup Skole, genopstiller. 
 

Suppleanter til kredsstyrelsen: 
  Hasse Christensen, Rynkevangskolen, genopstiller 
  Julia Christensen, Hvidebækskolen, opstiller 
  Marie Neble, Tømmerup Skole, opstiller. 
 
Kongresdelegeret: Lone Varming, opstiller 
       
Suppleanter for den kongresdelegerede, der ikke er formand: 
  Henriette Eriksen, opstiller 
  Niels Finne, genopstiller 
 
Revisorer:  Tina Johnsen, Firhøjskolen, genopstiller 
  Lars Kr. Sørensen, Hvidebækskolen, opstiller 
 
Revisorsuppleant:  
 
Om personvalg: 
Hvis der ikke opstilles flere personer, end der skal vælges, er den/de opstillede valgt. 
Hvis der opstiller flere personer, end der skal vælges, eller hvis der skal fastsættes en rækkefølge 
blandt de opstillede, afholdes skriftlig afstemning på følgende måde: 
På stemmesedlen kan højest anføres kandidater svarende til det antal, der skal vælges – der kan 
godt anføres færre. Samme kandidat må ikke anføres flere gange på samme stemmeseddel. Kan-
didaterne anføres på stemmesedlen i den rækkefølge, de ønskes valgt. Nr. 1 på stemmesedlen til-
deles et antal stemmer svarende til antallet af personer, der skal vælges, nr. 2 tildeles én stemme 
mindre, osv. den/de kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.  
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VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG LÆRERKREDS 

§ 1 
Kredsens navn er Kalundborg Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 53. Kredsen er hjem-
mehørende i Kalundborg Kommune. 
§ 2 
Kredsen har til formål inden for kredsens område, Kalundborg kommune, at varetage medlem-
mernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem 
medlemmerne og formidle kontakten mellem det enkelte medlem og DLF’s kongres og hovedsty-
relse. 
§ 3 
Som medlem kan optages enhver, som er berettiget hertil jf. DLF’s vedtægter § 3 og § 10. 
Stk. 2.  Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller 
direkte til kredsens kontor. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens 
godkendelse. 
§ 4 
Udmeldelse sker skriftligt til kredsens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. 
april, en 1. juli eller en 1. oktober. For dobbeltorganiserede gælder dog det mellem aftaleparterne 
aftalte jf. DLF’s vedtægter § 5. 
Stk. 2. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent inden udgangen af hvert kvartal, 
fortaber medlemsrettighederne, indtil kontingentrestancen er betalt. Medlemmer, der trods på-
krav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer, slettes som medlemmer efter en slet-
teprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages efter, at 
restancen er betalt, eller der er truffet bindende aftale om afvikling af beløbet, og i øvrigt forhol-
der man sig ved genoptagelse som angivet i DLF’s vedtægter § 4. 
§ 5 
Kredskontingenter fastsættes på den ordinære generalforsamling på baggrund af et af styrelsen 
udarbejdet budget. 
Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Stk. 3. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Kalundborg Lærerkreds’ forpligtelser alene 
med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 
§ 6 
Når særlige forhold taler derfor, kan styrelsen tilstå et medlem kontingentfrihed for kredskontin-
gent i et år. 
§ 7 
Som en del af kredsen råder Kalundborg Lærerkreds over en Særlig Fond, hvis vedtægter findes 
som bilag til disse vedtægter for Kalundborg Lærerkreds. 
§ 8 
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger protokol 
føres. Mindretallet kan kræve sine særstandpunkter protokol ført i kort form. Protokollen under-
skrives af formand, dirigent og sekretær. 
§ 9 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets første kvartal. Der indvarsles mindst 3 
uger i forvejen ved opslag på lærerværelserne samt på www.folkeskolen.dk ’s kalender. 
Dagsorden ved den ordinære generalforsamling: 
 
1. Valg af dirigent. Valg af stemmetællere og referent. 2. Beretning.  3. Regnskab. 4. Indkomne for-
slag. 5. Budget og fastsættelse af kredskontingent.  6. Valg jf. vedtægterne § 12 og § 13 stk. 2 

http://www.folkeskolen.dk/
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7. Eventuelt. 
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal senest 10 skoledage 
før generalforsamlingen være formanden/kredskontoret i hænde. Endelig dagsorden meddeles 
medlemmerne ved opslag på lærerværelset senest 5 dage før generalforsamlingen. 
§ 10 
Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på lærer-
værelserne samt på www.folkeskolen.dk ’s kalender eller subsidiært pr. brev til medlemmer uden 
fast tjenestested. Den kan sammenkaldes af formanden eller styrelsen, og den skal sammenkaldes, 
når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det, samtidig med at de 
angiver hvilken dagsorden, de ønsker behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
indkaldes senest 1 måned (juli måned fraregnet) efter begæring er fremsat. 
§ 11 
Generalforsamlingen kan træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalfor-
samlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indkaldt. 
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed jf. dog § 18 og § 19. 
Kun almindelige medlemmer, jf. DLF’s vedtægter § 3, er valgbare og har ret til at deltage i afstem-
ningerne ved kredsens generalforsamling. 
§ 12 stk. 1: 
I lige år foretages valg på den ordinære generalforsamling efter de af hovedstyrelsen fastsatte reg-
ler. Der vælges kredsformand. Kredsformanden er automatisk valgt som kongresdelegeret. 
Der vælges 5 kredsstyrelsesmedlemmer. Den samlede kredsstyrelse består nu af 6 medlemmer. 
Blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer vælges 1 kongresdelegeret. 
Blandt de øvrige valgte kredsstyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter for den kongresdelegere-
de, der ikke er kredsformand. Der vælges 2 suppleanter til kredsstyrelsen. Suppleanter indtræder i 
rækkefølge efter højest opnåede stemmetal. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
§ 13 
Den valgte kredsstyrelse konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær, fællestillidsrepræ-
sentant og formænd for de faste udvalg. Formand og kasserer kan ikke være én og samme person. 
Kassereren kan udpeges blandt kredsens øvrige medlemmer. Efter valg på en ordinær valggeneral-
forsamling tiltræder styrelsen sit hverv den 1. april. 
Stk. 2. Et forslag om mistillidsvotum til styrelsen for kredsen kan behandles på en lovligt indkaldt 
generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen 
med denne. 
Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder styrelsen til en ekstraordinær generalforsamling 
til afholdelse inden for 1 måned (juli måned fraregnet) med nyvalg af kredsstyrelsen på dagsorde-
nen. Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnte på en ekstraordinær generalforsamling 2 må-
neder eller mindre før den af kredsstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalfor-
samling, udskydes nyvalg hertil. 
Stk. 3. Den efter et mistillidsvotum nyvalgte kredsstyrelse overtager sit hverv straks. 
§ 14 
Kredsformand og kasserer i forening tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af 
lån kun finde sted efter kredsstyrelsens beslutning. Køb og salg af fast ejendom kan kun finde sted 
efter beslutning på generalforsamlingen. 
 
§ 15 
Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal følgende være gældende: 
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- kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af kredsstyrelsesmedlemmerne gi-
ver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
- kredsstyrelsen kan nedsætte faste udvalg og ad hoc udvalg og vælger repræsentanter til udvalg 
mv., hvor kredsen er repræsenteret. 
§ 16 
Kredsstyrelsen foranstalter, at der på hver arbejdsplads inden for kredsens område vælges en til-
lidsrepræsentant og en suppleant for 2 år ad gangen i henhold til den til enhver tid gældende til-
lidsrepræsentantaftale på DLF’s organisationsområde samt i henhold til DLF’s vedtægter § 11. Val-
get af tillidsrepræsentant afholdes i marts måned i ulige år med funktionsperiode fra 1. august. 
Tillidsrepræsentanten repræsenterer DLF på arbejdspladsen og forhandler og indgår aftaler med 
ledelsen i henhold til overenskomstens bestemmelser og DLF’s interne kompetencefordeling. End-
videre formidler tillidsrepræsentanten samarbejdet mellem medlemmerne på sin arbejdsplads, 
kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Tillidsrepræsentanten sørger for, at der oprettes en faglig klub 
på arbejdspladsen for medlemmer af fraktion 1 og 2. Den faglige klub fastlægger tillidsrepræsen-
tantens forhandlingsmandater i forhold til ledelsen, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden 
og eventuelle vedtægter. 
Kredsstyrelsen indkalder til jævnlige tillidsrepræsentantmøder, herunder i forbindelse med ordi-
nære kongresser. Der skal afholdes tillidsrepræsentantmøde dersom mindst 2 tillidsrepræsentan-
ter ønsker det. 
Stk. 2. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer på tjenestesteder, der ikke 
opfylder tillidsrepræsentantreglernes betingelser for at kunne vælge en tillidsrepræsentant, væl-
ger en kontaktperson og en suppleant. 
Kredsstyrelsen drager omsorg for at almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, væl-
ger en kontaktperson og en stedfortræder ud af egen midte. 
Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for valg af kontaktperson og dennes stedfortræder jf. 
DLF’s vedtægter § 11 A og § 11 B. 
Stk. 3. Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant/kontaktperson behandles efter DLF’s 
vedtægter § 11 stk. 3, § 11 A stk. 3 eller § 11 B stk. 3. 
§ 17 
Kredsstyrelsen drager omsorg for, at valg af delegerede til fraktion 4’s årsmøde foregår efter de af 
hovedforeningen til enhver tid udmeldte retningslinjer. 
§ 18 
Kalundborg Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis det-
te vedtages på en generalforsamling indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende 
regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer 
(inklusive stemmer-ikke) stemmer herfor. Opnås der ikke 2/3’s flertal for forslaget, indkaldes der 
til ekstraordinær generalforsamling hvor beslutningen træffes ved almindelig stemmeflertal. 
Stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nær- 
mere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. 
Stk. 3. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige 
fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlig fond. 
§ 19Nærværende vedtægter kan ændres, når forslaget om ændring er optaget på dagsordenen for 
ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer 
stemmer for. 
§ 20 
Nærværende vedtægter, der er vedtaget på kredsens ekstraordinære generalforsamling den 22. 
marts 2012 træder i kraft straks. 
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VEDTÆGTER FOR SÆRLIG FOND 
§ 1 
Kalundborg Lærerkreds særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situ-
ation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3 under konflikter 
om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 
§ 2 
Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond. 
Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. 
Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse, med mindre hovedstyrelsen har godkendt dette. 
§ 3 
Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en stats-
autoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den 
ordinære generalforsamling til godkendelse. 
Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 
Administrationsudgifterne bør minimeres mest muligt. Disse kan omfatte betaling til regnskabsføring, herun-
der brug af EDB, revisionshonorar og kurtager ved køb og salg af fondsbørsnoterede værdipapirer. 
§ 4 
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægters '9, stk. 9. 
Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 
§ 5 
Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes 
af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 
§ 6 
Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er 
medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, 
hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen over-
stiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. 
§ 7 
Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller 
kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, 
hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen. 
§ 8 
I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i 
kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige 
fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne 
i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds´ særlige fond. 
§ 9 
Disse vedtægter for Kalundborg Lærerkreds særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 
2013. 
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QUIZ-tid 
 
Tip en 12-er 1 X 2 

Kredsformanden i Kalundborg hedder? 

1: Karin Sørensen      X: Karen Sørensen     2: Karen Jensen 

   

Kalundborg Lærerkreds har til huse på? 

1: Nytorv       X: Klostertorvet     2: Torvet 

   

Hvor meget er antal af fuldtidsansatte lærere i Kalundborg Kommune 
faldet fra 2012 til 2017? 

1:41  X:35  2:48 

    

Hvor ofte afholder Kalundborg Lærerkreds ”Åbent kursus” for sine 
medlemmer. 

1: hvert år   X: hvert 3. år   2: hvert 2. år 

   

Formanden for DLF hedder? 

1: James  Bondo   X: Anders Bonde   2: Anders Bondo 

   

DLF´s ny kommunikationsplatform hedder? 

1: Komplatform     X: DLFInSite      2. DLFtjekind 

   

Hvor meget er elevtallet  i Kalundborgs kommuneskoler faldet fra 
2012 – 2017 

1:151     X:163      2:175 

   

Hvad hedder den lov, der regulerer lærernes arbejdstid? 

1: LOV 409  X:  LOV 408  2: LOV 509 

   

Hvad hedder undervisningsministeren i Danmark? 

1: Mette Riisager   X: Merete Riisager   2: Nete Riisager 

   

Hvad besluttede Børn og Familieudvalget på deres møde 5. april 
2017: 

1: At elever uden danskkundskaber op til 14 år placeres direkte i en 
alm. klasse 

X: At oprette modtageklasser på alle skoler til elever uden dansk-
kundskaber: 

2: At oprette modtageklasser på tre skoler til elever uden danskkund-
skaber: 

   

Den nye direktør for bl.a. skoleområdet hedder? 

1: Mette Heidemann    X: Mette Heinemann  2: Merete Heidemann 

   

Kredsstyrelsen i Kalundborg består af?  

1: 8 medlemmer    X: 7 medlemmer    2: 6 medlemmer 

   

 



Kalundborg Lærerkreds  www.kreds53.org 

 
36 

 
 

 
DIN FAGFORENING 

 
KALUNDBORG LÆRERKREDS – KREDS 53 

DANMARKS LÆRERFORENING 
 

NYTORV 8, 1 sal, lejl. 5 
4400 KALUNDBORG 

 
TELEFON: 59 51 51 12 

MAIL: 053@dlf.org 
 

Se mere på www.kreds53.org 
 

 

Vi har åbent alle skoledage 
samt uge 27 og 32: Mandag: 10-15   
 Tirsdag: 10-15 
 Onsdag: 10-17 
 Torsdag: 10-15 
 Fredag: 09-13 
  

 
 

I skolelukningsperioder (efterårsferie, mellem jul og nytår, vinterferie og i juli måned) er kredskontoret bemandet 
efter behov. Mails og breve bliver åbnet, telefonsvareren bliver aflyttet og mails til 053@dlf.org bliver læst - så du vil 
altid kunne få kontakt til din fagforening. 
 
I lukningsperioderne og hvis kredskontoret undtagelsesvis skulle være ubemandet på en skoledag (det kan være pga. 
sygdom, kursus og møder), kan du indtale en besked på telefonsvareren, skrive en mail, eller ringe til det nummer, 
som opgives på telefonsvareren. Vi tager så kontakt til dig. 
 
Kredsformand, kredsens sagsbehandlere og kredsstyrelsens medlemmer træffes efter aftale. 
 

 
 

FREM MED KALENDEREN 
NÆSTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING  

AFHOLDES 
DEN 21. MARTS 2019 

mailto:053@dlf.org
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