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DAGSORDEN  

Velkomst 
Oplæg vedr. hovedstyrelsesmedlem Morten Refskov: 

”OK 18 - en ny start for aftalesystemet og for DLF”? – et bud? 
 

1. Mødets åbning  
 

2. Valg af dirigent og stemmetællere  
Fastsættelse af forretningsorden 
 

3. Beretning 
 

4. Regnskab 
 

5. Indkomne forslag:  

 Udtalelse om inklusion 

 Udtalelse om lærerprofessionen  
 

6. Budget og fastsættelse af kredskontingent 
 

7. Evt. 
KREDSSTYRELSENS FORSLAG TIL 

FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 2019 

 

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 

Den skriftlige beretning er kredsstyrelsens tilbageblik på det forgangne år og et udsnit af det ar-
bejde, der er foregået i Kalundborg Lærerkreds’ regi. 
 
Den mundtlige beretning fremlægges på den ordinære generalforsamling og vil i højere grad be-
skæftige sig med den aktuelle fagpolitiske situation – både gennem det sidste år, hvor vi er lige nu, 
og ikke mindst fremadrettet. 
 
Begge beretninger behandles på generalforsamlingen:  
 

Generalforsamling i Kalundborg Lærerkreds 
Torsdag d. 21. marts kl. 16.30 i Rørby Sognegård. 

 
Der serveres smørrebrød efter fremlæggelse af mundtlig beretning. 

Tilmelding til din TR eller til kredskontoret senest 13. marts. 
 

Umiddelbart efter sidste års generalforsamling gik Danmarks Lærerforening ind i en meget hektisk 
periode. Overenskomstforhandlingerne var startet og den næste halvanden måned skulle blive 
skelsættende. Organisationerne stod sammen som aldrig før, arbejdsgivere og arbejdstagere kun-
ne ikke blive enige. Herefter blev en mulig overenskomst forhandlet videre i Forligsinstitutionen, 
og vi husker sikkert alle, hvordan vi både til sent på aftenen og fra tidlig morgen fulgte med i medi-
ernes søgelys foran Forligsinstitutionen. 
Tidligt på St. Bededag, d. 27. april, blev alle kredsformænd kaldt til København – det var nu ikke 
den eneste gang – men denne gang blev der indgået forlig sidste på formiddagen. Til vores store 
skuffelse, var der ingen aftale på arbejdstid, men der var aftalt nedsættelse af en kommission, som 
skal foretage grundlæggende undersøgelser og afrapportere i slutningen af 2019. Desuden blev 
der aftalt en Ny Start for samarbejdet mellem parterne på alle niveauer. 
 
Vi har inviteret hovedstyrelsesmedlem Morten Refskov til at indlede vores generalforsamling, 
med afsæt i OK18 og hvordan han ser fremtiden for lærerne, vores arbejdstid – og DLF.  
Det kan blive inspirerende og provokerende – men uden tvivl interessant at høre de tanker, Mor-
ten gør sig om fremtiden! 
 
Lærerne er DLF – så kom sammen med din kollega og deltag i den fagpolitiske debat, der er SÅ 
vigtig for vores fællesskab, og som er med til at fastlægge vores fremtidige politik – både lokalt 
og centralt. 
 
Den skriftlige beretning er afsluttet 1. marts 2019. 
 

Karen Sørensen 
Kredsformand 
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OK18 
Ved sidste års generalforsamling stod vi lige midt i overenskomstforhandlingerne, og vi vidste sim-
pelthen ikke, hvilken vej den kommende tid ville gå.  
Det skulle vise sig at blive meget hektisk – og meget anderledes. Både hvad angik tidligere over-
enskomstforhandlinger og lærerlockouten i 2013. 
Vi ved alle, hvordan det endte, men tiden op til afslutningen gav ikke megen søvn. Kredsen fik 
ustandselig meldinger om situationen, både mens forhandlingerne stod på  mellem KL og Forhand-
lingsfællesskabet, og da forhandlingerne var lagt over i Forligsinstitutionen. I Forligsinstitutionen 
blev forhandlingerne forlænget med 14 dage, inden der kom et resultat 29. april. 
Alle medier kørte på højtryk for at kunne levere sidste nyt foran Forligsinstitutionen, det viste sig 
såmænd, at i nogle situationer var medierne foran forhandlerne med sidste nyt – det var jo ikke så 
godt! Der var åbenbart læk, som desværre også kom til at præge de sidste og afgørende forhand-
linger. 
DLF indkaldte kredsformændene ret ofte – for meget kan skrives, men lige så meget kan ikke skri-
ves og skal siges eller drøftes mundtligt. 
Lokalt var der stor aktivitet. Vi arbejdede tæt sammen med alle de andre organisationer, og dette i 
sig selv kræver tid til planlægning og ikke mindst møder, for vi er jo en del forskellige, og tænker  
dermed også tingene anderledes. Flere gange arrangerede vi demonstrationer til København og 
Roskilde, ligesom vi havde vor egen demo gennem byen og på torvet – og med happening ”På ta-
get” – kredskontoret. 
Og så lige pludselig var det slut. Nogle var glade – andre skuffede. Vi – lærerne  - var meget skuffe-
de, for sammenholdet holdt jo ikke helt hele vejen. Spørgsmålet er, hvor langt vi var nået uden 
sammenholdet? Sandsynligheden taler for ikke så langt. Vi fik en kommission, som frem mod de-
cember 2019 skal klarlægge hvilke elementer, der skal i spil, når man starter forhandlinger om læ-
rernes arbejdstid i 2020. 
Lokalt har kommissionen besøgt Gørlev Skole i december 2018. Kommissionsbesøget signalerede i 
høj grad ligeværdighed mellem de involverede parter som en helt naturlig del, det var ganske rart 
at opleve. I samtalerne deltog lærere, TR, skoleleder, kommune og lærerkreds. 
 
OK18 gav os også et aftalepapir om arbejdstid, hvor det bl.a. beskrives, at der skal være et tættere 
og mere forpligtende samarbejde mellem parterne på alle niveauer: KL-DLF, kommune-kreds, TR-
skoleleder. Det har rigtig mange kredse oplevet en effekt af; det har vi også i Kalundborg – mere 
herom i den mundtlige beretning. 
Endelig må vi ikke glemme, at OK18 også gav pæne lønstigninger til alle. Særligt fik vi løftet børne-
haveklasselederne, samt konsulenter og psykologer. Det har vi arbejdet på i mange år, og lønstig-
ningerne bliver udmøntet 1.4.19. 

 
Kongres 2018 
Der var vigtige punkter på dagsordenen på årets kongres!  
I drøftelsen af OK18 var mange problemstillinger på banen. Fx kunne vores krav være svære at for-
klare, musketereden holdt langt hen ad vejen – sammenholdet var stærkt, men endte ikke med en 
aftale for lærerne. Der er brug for en forventningsafstemning næste gang i 2021 – kan vi overho-
vedet satse på en central aftale, hvis vores modpart er totalt afvisende over for det? Det er et 
kæmpeproblem, at finansministeriet/moderniseringsstyrelsen sidder så hårdt på forhandlingerne 
og flytter nedskæringsmålsætninger ind i forhandlingsrummet. Frem mod næste forhandling skal 
der arbejdes hårdt på at forbedre samarbejdet med arbejdsgiverne, – det var ikke rimeligt, at de 
gik benhårdt efter at vinde ti-nul. En forhandling bør give begge parter noget, som de kan være  
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tilfredse med bagefter. Sammenholdet med de andre i fagbevægelsen skal bruges endnu mere 
næste gang, – og sammen skal vi være bedre forberedt og have tænkt mange praktiske ting igen-
nem – HVIS der bliver strejke eller lockout  
Der blev selvfølgelig også talt om kommissionen, som er gået i gang med sit arbejde – de er på vej 
rundt for at snakke med lærere, ledere og kommuner i hele landet. Steder hvor det går godt, og 
steder hvor det går mindre godt. Selv om man lytter virkelig godt efter på kongressen, så er der 
INGEN, der tvivler på, at Per B Christensen er den helt rigtige til at løse opgaven. 
Formuleringen af et folkeskoleideal har været sat på standby, mens OK18 rasede i foråret – og der-
for er den gamle tidsplan rykket, så idealet først er klar til vedtagelse på kongressen næste år. No-
gen kan måske undre sig over, hvorfor vi som fagforening skal interessere os for et ideal for folke-
skolen. Men som Anders Bondo indledte sin tale med at sige, så er der vedtaget 3 nye folkeskole-
reformer uden, at nogen har gjort sig den ulejlighed at stoppe op og spørge sig selv, hvilken skole 
vi egentlig gerne vil have. Det nye ideal vil give os et nyt udgangspunkt for samtalen med med- og 
modspillere. 
Kongressens sidste punkt var en debat om en ændring af DLFs vedtægter, som gik ud på, om kred-
sene skal have mulighed for kun at afholde generalforsamling hvert andet år. Vedtægtsændringer 
kræver 2/3 flertal. Forslaget blev forkastet med en ganske lille margin. Argumentet for forslaget 
var primært, at nogen ønsker at bruge krudtet på andre former for medlemskontakt. Modstander-
ne – og altså vinderne - mente, at det er vigtigt at stoppe op hvert år og gøre status – både politisk 
og økonomisk. Desuden er generalforsamlingerne stadig velbesøgte langt de fleste steder. 
 

Samarbejdet 
HR-afdelingen 
Vi har i flere år haft et godt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med kommunens HR-afdeling. 
Det har vi heldigvis stadig. Det er utrolig meget værd, når vi har situationer, hvor medlemmer af 
den ene eller anden grund er kommet i situationer, hvor der er brug for kredsens hjælp i forhold til 
deres ansættelsesforhold.  
Det positive samarbejde viser sig også i lokallønsforhandlingerne, hvor der lyttes meget til kred-
sens tilgang – og vores politik, således at vi forhandler tillæg til forhåndsaftalen og gældende for 
alle, frem for individuelle tillæg.  
På ét område har vi dog ikke kunnet blive enige. Det er kredsens opfattelse, at i forhold til den ud-
dannelse og den vejlederfunktion, som Impact Coach varetager, så skal Impach Coach tillægges 
vejledertillægget jf. overenskomsten. Skal det ske, så skal arbejdsgiver tillægge Impach Coach vej-
lederfunktionen, hvilket de ikke vil. Vi vil derfor i nærmeste tid søge at indlede forhandlinger om et 
tillæg via lokale lønmidler. 
 
Kalundborg Kommune 
Det er vist ikke ubekendt for nogle, at lærerlockouten i 2013, medførte at samarbejdet med Ka-
lundborg Kommune om folkeskolen og lærernes vilkår blev lagt på is. Det har været et langt og sejt 
træk, hvor vi har skullet prøve os frem, hvor det var muligt at sparke et lille hul i døren…..det er 
lykkedes på nogle områder, men særlig det sidste år, har der været opblødning. Vi er langt fra i 
mål, for et frugtbart samarbejde handler jo også om, at begge parter skal opleve at blive hørt og at 
der bliver handlet. Men vi er på vej, og vi har deltaget/deltager i møder om kompetenceudvikling, 
undervisningstimetal, magtanvendelse, opgaveoversigter, mm. 
2018 blev også året, hvor der kom gang i forhandlingerne om lokal arbejdstidsaftale. Der har været 
konstruktive forhandlinger i en god stemning. Den lokale arbejdstidsaftale behandles i den mundt-
lige beretning. 
 



Kalundborg Lærerkreds  www.kreds53.org 

 
7 

 
Skolelederforeningen 
Samarbejdet med Skolelederforeningen har gennem det sidste år heldigvis taget en drejning i en 
meget positiv retning. Formand og næstformand fra begge foreninger mødes ca. hver anden må-
ned og drøfter aktuelle problemstillinger og tiltag. Ikke at vi er enige i alt, men vi har et fælles mål 
om at skabe rammerne for bedst mulig undervisning og vilkår for lærerne. Senest har vi deltaget 
sammen i Undervisningsministeriets møde om Fælles Mål og efterfølgende drøftet den mulige 
udmøntning på skolerne. 
 
Gymnasiet 
For andet år i træk holder vi et fællesmøde med gymnasiet, hvor lærere fra både gymnasium og 
folkeskolernes overbygning kan deltage. Sidste år var emnet afgangsprøver i folkeskolen og gym-
nasiets modtagelse af elever, som udvalgte lærere berettede om. I år er emnerne UU-vejledning,  
sprogfag og kreative fag. Dagen sluttes med, at gymnasiet byder på middag, hvor vi sidder fagop-
delt, så der foregår en fagsnak og relationer opbygges. Det er blevet et rigtig godt tiltag, og i år 
indbydes repræsentanter fra Høng gymnasium – så måske gentages succesen dér. 
 
De andre organisationer – FH. 
OK18 medførte et øget samarbejde og kendskab til de andre organisationer, som vi efterfølgende 
kan bruge godt i hverdagen. 
 
Efter langt tilløb og mange drøftelser blev det i efteråret 18 en kendsgerning at fra 1.1.19 er FTF og 
LO slået sammen til én organisation: FH – Fagforeningernes Hovedorganisation, med det formål at 
så stærkere som en samlet organisation med 1,4 mio. medlemmer. 
Det er nu ikke så lige til at få til at fungere, for vi er meget forskellige, både i organisering og til-
hørsforhold. Hvor LO-medlemmerne har lokale sektioner med kontingent og beslutninger, ja så har 
FTF jo været helt ubetydelig for vore medlemmer, vi har haft den lokale forankring i egen organisa-
tion. 
Vi er blevet givet 2 år til lokalt at arbejde os hen mod en organisering lokalt, og det er vi i gang 
med. Heldigvis har vi gennem flere år haft et godt og konstruktivt samarbejde med LO-Kalundborg, 
men der skal tænkes nyt. Vi skal ikke meldes ind i LO-sektionen og LO skal ikke være storebror for 
os. Vi skal finde vor egen FH-Kalundborg, og det er vi heldigvis enige om på både LO og FTF-siden. 
Det er altid godt at starte omorganiseringer med nogle konkrete opgaver, og det har vi gennem 
årene gjort i Kalundborg med vores fælles 1. maj, fælles løntjek og sidst har vi holdt en god Vel-
færdskonference.  
2019 er af FH udråbt til arbejdsmiljø år, så vi går i gang med sammen at sætte fokus på arbejdsmil-
jøet, og forhåbentlig får stablet nogle aktiviteter på benene. 

 
Høringssvar til Kalundborg Kommune i årets løb 
Kalundborg Kommune benytter sig i høj grad af høringer, når den vil kende medarbejdernes syns-
punkter, så vi har afgivet en masse høringssvar i det forgangne år. Mht. inklusion var der først 
principperne for de stærke børnefællesskaber, hvor vi – lige som de fleste andre i kommunen – 
sætter det korrekte faglige tilbud før et nærhedsprincip. Hvilket senest har ført til næste hørings-
runde – om ændring af rammerne for specialtilbud, hvor det foreslås, at de nuværende tre inklusi-
onscentre samles til to. I lærerkredsen synes vi, at det giver god mening, at specialtilbuddene får 
mere volumen, - vi har ikke forholdt os til placering. Vi har også understreget, at det er helt nød-
vendigt at tilføre midler, hvis der skal etableres et lødigt SFO-tilbud på Kathøj/Svallerup. 
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Der er i 2018 lavet en ny model til fordeling af ressourcerne til skolerne. Den nye model træder i 
kraft pr 1/8 19 og indfases over 2 år. Lærerkredsen har deltaget i nogle få møder. Vi mener ikke, at 
de muligheder, som politikerne fik at vælge imellem, var helt tilstrækkelige, idet vi mener, at den 
nuværende model burde være tænkt med i en revideret udgave.  Den valgte model tilfører midler 
til de små skoler og de store må således afgive midler. 
Dette års kvalitetsrapport bygger i høj grad på ”Plan for forbedring af folkeskolen” og de målaftaler 
som denne affødte på hver skole. Vores høringssvar til begge har som hovedpointe, at vi mener, at 
det ensidige fokus på forbedrede karakterer kan stride imod andre krav, som også stilles til folke-
skolen. Det være sig både inklusionsopgaven, ønsker om bedre trivsel og en bedre fremmødestati-
stik. Det krydspres, som vores lærere hele tiden befinder sig under – mellem at skulle levere høje 
karakterer og samtidig at skulle indgyde svage elever mod til at gå til prøve – eller bare at møde op 
i klassen – er med til at gøre vores opgave vanskelig, når der ikke er tid og hænder nok. 

 
Arbejdet i Hovedudvalget 
HU har i flere omgange haft arbejdsmiljøet på dagsordenen. En af de problemstillinger, som med-
arbejdere ofte nævner som en belastning, er ubalancen mellem krav og ressourcer. Så til den årli-
ge temadag for HU havde ledelsen inviteret Sanina Kürstein, som har forskellige forslag til, hvordan 
man kan arbejde med det. I første omgang føles det noget provokerende, at svaret på, hvordan 
man skaber balance mellem krav og ressourcer, er at lære at indrette sig efter de knappe ressour-
cer. Den reaktion var også tydelig, da vi havde samme emne på årsmødet for formænd og næst-
formænd i de lokale MED. Og det er altså heller ikke medarbejdersidens opfattelse, at vi skal holde 
op med at påpege, at ressourcerne på mange områder ER for knappe i Kalundborg. Man kan dog 
også godt have gavn af en snak ude på arbejdspladserne om, hvilke opgaver vi evt. kan justere på – 
gøre mere eller mindre af for at skaffe luft til kerneopgaven. 
 
I forbindelse med arbejdsmiljøet har vi også brugt en del tid på det nye system til anmeldelse af 
arbejdsskader – CC Insurance. Vi har spurgt til, hvad der er sket med anmeldelser og registreringer 
i mellemperioden, hvor det gamle system var opsagt – og vi har efterlyst information ud til 
AMR’erne, som de forhåbentlig har fået? 
 
Vores helt store udfordring i Hovedudvalget – som i andre sammenhænge er, at Kalundborg Kom-
mune som udgangspunkt mener, at medarbejdere ikke skal inddrages, før der tages beslutninger. 
Det er derimod vores opfattelse både i HU og i lærerkredsen, at MED-aftalen højt og tydeligt byg-
ger på, at medarbejderne skal være med til at kvalificere ledelsens beslutninger – på alle niveauer. 
Det kræver, at vi bliver hørt og får kendskab til, at beslutninger er på vej. Desværre er det især på 
skoleområdet uhyre almindeligt, at der pludselig er taget beslutninger – og så bliver sager sendt i 
høring, og vi får skam lov til at være med til at implementere beslutningerne.  
Derfor valgte HU i starten af 2018 at ”trække det røde kort” og sende sagen om LEAPS-projektet 
på Skolen på Herredsåsen videre til afgørelse i KL og Forhandlingsfællesskabet. Vi kunne ikke blive 
enige med ledersiden i HU om, at medarbejderne ikke er blevet hørt i sagen i rette tid. Pga. bl.a. 
OK18 har sagen trukket ud og ud - og er stadig ikke afgjort (medio feb. 18). 
 
På det mere generelle plan arbejder vi fortsat på at blive enige med ledelsen om, hvilke sager, der 
kan behandles i Hovedudvalget, og om hvornår det er rette tid for medarbejderinddragelse. Derfor 
har vi i foråret 19 en temadag med en repræsentant fra hhv. KL og Forhandlingsfællesskabet 
 

Tillidsrepræsentanterne 
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Tillidsrepræsentanterne er det helt nødvendige bindeled mellem medlemmerne og kredsstyrelsen. 
TR, FTR og kredsstyrelsen mødes 3 timer hver måned, hvor vi fra kredsstyrelsen altid har en lang 
dagsorden om sager, vi har brug for at informere om, og sager vi har brug for at blive informeret 
om og drøfte med TR-gruppen. Der hviler et tungt ansvar på TR’erne, – de skal være up to date 
med regler og nye tiltag, lige som de skal skubbe på for at holde deres lokale MED-udvalg til ilden. 
Og først og sidst er de der selvfølgelig for medlemmerne ude på skolerne, - når noget brænder på 
mht. elever, kolleger eller ledelsen. 
I indeværende skoleår har vi bedt TR’erne om at lave en optælling af deres tid, fordi vi ofte har talt 
med kommunens HR-afdeling og med skolelederne om, at der skal gives den nødvendige og til-
strækkelige tid til TR-arbejdet. Foreløbig ser opgørelserne ud til at give et overblik over opgaverne 
– og det gør et vist indtryk, at der faktisk bruges så mange timer hver måned. Mange TR’er bruger 
fx virkelig meget tid på at skrive høringssvar og på forberedelse af og deltagelse i ansættelser. 
 
I de senere år har nye tillidsrepræsentanter været af sted på organisationsuddannelsen sammen 
med andre nye TR’er fra deres egen kommune. På den måde har de et godt, lokalt netværk, som 
de har glæde af også fremadrettet. Og ellers er TR’ernes vigtigste base selvfølgelig deres faglige 
klub. Der er meget forskellig kultur på kommunens skoler, - nogle steder kommer alle – andre ste-
der ganske få. Karen/kredsstyrelsen deltager mindst en gang årligt i den faglige klub på alle skoler, 
- men kommer gerne flere gange, hvis TR eller medlemmer har ønske om det. 

 
Løntjek, opgaveplaner, opgørelser og antal undervisningstimer 
Vi har igen i år deltaget i den landsdækkende løntjek kampagne og havde i den forbindelse åbent 
hus i vores lokaler, denne gang sammen med de andre organisationer. Vi fik ikke mange besøg af 
vores medlemmer, men dog kom der nogle til løn- og opgaveplan tjek. Det er heller ikke så mange 
fejl vi har opfanget, men nogle småfejl var der, som har givet rettelser til vores medlemmer med 
efterfølgende korrekt løn og efterbetaling. Vi har tidligere i år gennemgået alle skolernes opgave-
planer og her har det givet grundlag til en del spørgsmål og rettelser, som vi har gennemgået med 
vores TR og pt er i dialog med kommunen om. 
Har man spørgsmål til sin løn eller vil have et tjek, kan man altid henvende sig til kredsen. 
Grundlaget for den rigtige løn er jo en en rigtig opgaveplan, og vi kan se at det stadig giver  pro-
blemer 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 skoleår. I disse tilfælde er det ikke mær-
keligt, at man mister overblikket og begynder at tvivle på systemet og de følger, det får for både 
den rette løn og arbejdstid. Hver lærer har også krav på en opgørelse efter Bilag 4 i arbejdstidsafta-
len. Dette er også en forudsætning for, at man kan være sikker på, at det er den rigtige løn og ar-
bejdstid, 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 årsager har behov for rådgivning i forhold til deres arbejds- eller livssituation. 
Det kan dreje sig om arbejdsforhold, arbejdsmiljø, pension, samarbejdsvanskeligheder, langvarig 
sygdom, stress m.v. – forhold, som kan få indvirkning på tilknytningen til arbejdspladsen. 
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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, tjenstlige 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. 
 

Arbejdsmiljøudvalget 
Arbejdsmiljøudvalget har ud over medlemsundersøgelsen og det daglige arbejde i kredsen også 
afholdt 2 møder for AMR og TR. Emnerne på disse møder har bl.a. handlet om sygefravær, vold og 
trusler og magtanvendelser. Der er også på disse møder blevet talt om MED-årshjul og MED-
arbejde, som jo også har været et fokuspunkt for TR. På det ene møde var Palle Brun Olsen, sik-
kerhedsleder I Kalundborg Kommune, på besøg og fortælle om, hvordan man indberetter arbejds-
skader. 
Desværre kan vi konstatere, at der er mange ting, som sætter vores arbejdsmiljø under pres, og 
derfor er der rigtig mange emner at tage op for arbejdsmiljøudvalget. 

 
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 fylder stadig for meget, 
hvilket man også har set en del til i medier og i ”Folkeskolen”.  Det er vigtigt, at disse bliver an 
meldt. 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 forlader arbejdet enten ved pension, 
afsked eller egen opsigelse 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 10 anmeldelser fordelt på 8 institutioner, et markant fald i 
forhold til det forrige år. Der er en fordeling med 3 arbejdsskader, heraf 2 for vold/trusler, og 7 
erhvervssygdomme. Det markante fald kan undre, når vi ser på vores medlemsundersøgelse, som 
viser, at et stort antal lærere i årets løb har følt sig stresset og en stor del af disse også har søgt 
læge pga. arbejdspresset. Så måske er vi ikke gode nok til at få anmeldt sagerne. Det er vigtigt, at 
alle episoder/arbejdsskader bliver anmeldt – hellere en for meget end en for lidt. Vi har i år erfa-
ret, at flere anmeldelser har ført til erstatning, som har stor betydning for det enkelte medlem bå-
de økonomisk resten af livet og også dét at få oprejsning, når man har været udsat for et overgreb. 
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. 
 

Medlemsundersøgelse 
Igen i år har vi gennemført medlemsundersøgelsen om det psykiske arbejdsmiljø. 
Der var 59 %, der svarede på undersøgelsen. Det er en fin svarprocent. 
Undersøgelsen viser ligesom tidligere år, at arbejdsbelastningen er stor for rigtig mange lærere, 
som er nødt til at søge hjælp for at klare jobbet. 
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Der er mange, der har skrevet kommentarer, det er vi glade for i forhold til det videre arbejde. 
Mange af kommentarerne handler om belastninger i forhold til inklusionsområdet og elevsager. 
Kommentarerne viser også noget om at god ledelse er rigtig vigtigt for arbejdsmiljøet på skolerne. 
Den anden del af medlemsundersøgelsen handler om medlemmerne og Kalundborg Lærerkreds. 
Det er vigtigt for medlemmerne med en synlig og tilgængelig Lærerkreds, og der er generelt ros til, 
at man oplever at kredsen tager sig godt af medlemmerne. 
Undersøgelsen er dels med til at give os viden om de områder, der virkeligt presser, men vi bruger 
også den viden vi får fra medlemmerne i vores arbejde med Kalundborg Kommune. Derfor er un-
dersøgelsen bare så vigtig for os. Undersøgelsen er også med til ar give os et billede af, hvad vi kan 
gøre bedre her på kredskontoret. 
 

Sygefraværsprojekt: Folkeskolen uden fravær 
Sygefraværet hos lærerne er højt i Kalundborg Kommune. Det ønsker kommunen at gøre noget 
ved. Derfor har kommunen købt firmaet Public Intelligence til at lave et projekt med det formål, at 
mindske både elevers og personalers fravær. 
Kommunen har udpeget 2 skoler: Rynkevangskolen og Hvidebækskolen til at være med i projektet. 
Projektet startede i august måned med at MED-udvalgene fra begge skoler var med i en dags 
workshop om ideer til at mindske sygefraværet. Siden har Pædagogisk Råd på begge skolerne ar-
bejdet videre med forskellige ideer og der har været afholdt interviews med personale, forældre 
og elever.  
Det er så meningen, der skal iværksættes forskellige prøvehandlinger, for at sygefraværet måske 
kan falde. 
På personalesiden handler det om en Buddyordning, hvor personalet kan få tildelt en Buddy, de 
kan gå til med deres forskellige problemer og få sparring og handlemuligheder. På begge skoler 
starter prøvehandlingen i et afdelingsråd. 
I forhold til projektet er det et problem, at man har fundet et firma, der overhovedet ikke kender 
folkeskolen indefra. 
Der har været brugt mange timer på projektet, og der er naturligvis kommet adskillige årsager på 
bordet i forhold til fravær. Desværre må man sige, at de områder, der sættes prøvehandlinger i 
gang på, er udvalgt af firmaet, og det er svært for os at se, at det er de områder, der virkelig pres-
ser os i hverdagen. 
 

Pædagogiske udvalg 
Vi forsøger at holde os opdaterede på de mange nye tiltag, der foregår i folkeskolen. Siden sidste 
generalforsamling har vi især beskæftiget os med de nye Fælles Mål og brugen af læringsplatfor-
mene. Vi har fulgt processen omkring AULA – den nye kommunikationsplatform, og så har vi haft 
et fortsat fokus på DSA undervisning og brugen af paragraf 16 b. 
 
Som bekendt er de overordnede kompetencemål for fagene stadig gældende, mens de tidligere 
3170 bindende færdigheds- og videns mål er gjort vejledende. Dette for at øge lærernes professio-
nelle råderum og dermed respekten om lærernes arbejde til gavn for eleverne. Frem til skoleåret 
2019/2020 opfordres kommuner og skoler til at drøfte, hvordan lærerne bedst kan bruge kompe-
tencemålene og de nu vejledende mål, samt hvordan skolelederne kan understøtte dette arbejde. 
På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde en lang række gode materialer til, hvor-
dan vi sætter en proces i gang samt forslag til idegenerering og opsamling.  
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På vores kursus for tillidsrepræsentanterne i efteråret 2018 havde vi netop fået lærer, og deltager i 
den nationale rådgivningsgruppe om Fælles Mål og pejlemærker i forhold til disse, Mette Frederik-
sen til at fortælle om sit arbejde med den ”formålsstyrede undervisning”. At folkeskolelovens for 
målsparagraf og fagenes formål er en integreret del af alle de mål, vi som lærere, stiller for under-
vingen. Vi fik rigtig mange gode inputs til det lokale arbejde.  
Desuden havde vores pædagogiske forum i det forpligtende kredssamarbejde også inviteret Mette 
Frederiksen til konferencen ”Folkeskolen som førstevalg” i november 2018, hvor også et par skole-
ledere var begejstrede for Mette Frederiksens måde at bruge Fælles Mål i sin undervisning på.  
UVM, KL, Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening arrangerede i efteråret 2018 i fælles-
skab en række regionale møder, hvor Kalundborg Lærerkreds lige inden jul deltog sammen med 
fire skoleledere. Formålet med møderne var at igangsætte en lokal dialog om arbejdet med Fælles 
Mål og brugen af Fælles Mål på læringsplatformene. Det er dejligt, at KL efter møderne har opfor-
dret til, at alle lokalt tager opgaven på sig og igangsætter dialog mellem ledere og de fagprofessio-
nelle. Vi ser nu I Kalundborg Lærerkreds frem til denne dialog.  
 
Kalundborg Kommunes valgte læringsplatform Meebook vil blive en integreret del af kommunika-
tionsplatformen AULA. Kalundborg Lærerkreds opfordrede i april 2018 kommunen til at samarbej-
de omkring disse store tiltag også for at kunne imødekomme elementer, som skal tages op i MED 
regi. Dette har kommunen ikke ønsket, men vores tillidsrepræsentanter fik i december 2018 en 
redegørelse for kommunens arbejde med implementeringen af AULA.  
 
Vi har i det forløbne år stadig opfordret via tillidsrepræsentanterne til, at der foreligger en indivi-
duel vurdering af nytilkomne elever, som ikke har dansk som første sprog. Skolelederen skal i sam-
arbejde med forældre og to sprogs konsulenterne vurdere elevernes behov for basisundervisning i 
dansk samt anden sproglig støtte. Vi ser stadig eksempler på, at elever begynder ude i klasserne 
fra den ene dag til den anden uden støtte.  
En gang i mellem bliver man overhalet inden om. Det er sket med brugen af paragraf 16 b, som er 
blevet ændret i justeringen af den nyligt indgåede aftale omkring ændring af folkeskolereformen. I 
Kalundborg Kommune har paragraf 16 b været benyttet meget lidt. Nu vil USU timerne bidrage til, 
at eleverne fra 0. til 3. klasse skal gå 3 lektioner mindre i skole om ugen, og fra 4. til 9. klasse kan 
der konverteres op til 2 timer om ugen med to lærer ordning, som kan gøre skoledagen kortere. 
Således kan man som fagprofessionel en gang imellem få ret.  
 
Det næste spændende område, vi i det pædagogiske udvalg vil fokusere på, vil blive DLF´s formule-
ring af foreningens folkeskoleideal. En række hovedstyrelsesmedlemmer og almindelige medlem-
mer har sammen med professor Alexander Von Oettingen som tovholder og ”skriverkarl” allerede 
arbejdet med det i næsten to år med udgangspunkt i spørgsmålene: ”Hvilken folkeskole skal vi ha-
ve? Hvad er kernen i folkeskolen set med professionens øjne?  Hvad er undervisningens rolle i 
dannelsen af eleverne?”.  I vores fagblad ”Folkeskolen” kan man læse en masse om dette arbejde, 
og medlemmerne bliver af Von Oettingen opfordret til at komme med bud på, hvordan vi skaber 
den bedste skole – skriv gerne til Von Oettingen selv. Alle kan bidrage og blive involveret.  

 
Arrangement med Per Fibæk Laursen 
Hvordan får vi løftet vores elever fagligt i folkeskole i Kalundborg og givet dem den bedste under-
visning? Det er sjældent, at vi i den travle hverdag i skolen har tid til at diskutere didaktik, pæda-
gogik og udviklingen i samfundet. – Og nok så vigtigt: Hvilke rammer har lærerne til at undervise i? 
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Kalundborg Lærerkreds bad i august 2018 til et stort arrangement professor Per Fibæk Laursen om 
at give sit bud på svar til spørgsmålet: ”Hvad siger forskningen om, hvad der skal til, for at elever 
kan få det bedste udbytte af undervisningen i folkeskolen – og for at lærerne kan lykkes med deres 
opgave?”  
 
Vi havde inviteret direktør, politikere, skoleledere og lærere i Kalundborg Kommune til at deltage i 
arrangementet og i debatten, og det blev til en ganske spændende aften, hvor Per Fibæk Laursen 
på bedste måde ridsede den danske skoletraditions bedste sider op for senere at komme med sine 
bud på, hvad vi skal holde fast i, og hvad der skal til for elever og lærere. Lærernes professionelle 
råderum er altafgørende: Ingen profession uden råderum. Både et individuelt og et kollektivt råde-
rum er vigtigt.  
Per Fibæk Laursen nævnte, at ifølge lektor Jesper Balslev har IT i skolen ikke hævet niveauet. Der 
er ikke umiddelbart nogen målbar læringseffekt af de massive investeringer i digitalisering, vi som 
samfund har foretaget, og måske kunne vi endda opnå samme effekt med andre, velafprøvede og 
billigere midler. 
 
Ifølge Per Fibæk Laursen er Danmark ikke kommet højere op i placeringen i PISA testene på trods 
af Fælles Mål, kvalitetsrapporter, nationale test og mere magt til ledelsen, og det er svært at finde 
”en hvis bare vi gjorde sådan” indsats. 
Det er faktisk svært at blive bedre med Danmarks niveau, men undervisningens kvalitet øges med 
lærernes tid til forberedelse, efterbehandling og evaluering. Respekt og tillid til lærernes professi-
on blev konklusionen på debatten.  
 

Børnehaveklasseledere 
Det årlige møde med børnehaveklasselederne blev afviklet d. 26. nov. 2018 På mødet deltog re-
præsentanter fra kredsstyrelsen, 2/3 af børnehaveklasselederne samt Ulla Koch Sørensen fra ho-
vedstyrelsen. Sammen med Ulla drøftede vi overgangen fra børnehave til skole, og de udfordringer  
der ligger der, samt den voksende andel af elever har svært ved at indgå i fællesskabet i klasse-
rummet og derved optager en uforholdsmæssig stor del af arbejdet. 
Med OK18 forhandlingerne lykkedes det denne gang at forhandle en væsentlig lønfremgang til 
børnehaveklasselederne, som udmøntes 1. april 2019.  
 

Region Sjælland – Synscenter Refsnæs 
At kommunerne holder eleverne med synshandicap hjemme i egne tilbud har stor betydning for 
Synscenter Refsnæs.  
Det er katastrofalt for de elever, som ikke får tilbudt den ekspertise, som Synscenter Refsnæs kan 
tilbyde.  
Synscenter Refsnæs har i dag både folkeskole, efterskole, STU og Rådgivning. Med kommunernes 
ageren bliver tilgangen til de tre første tilbud minimeret, mens der er hårdt brug for Rådgivningen, 
hvor medarbejderne har fået meget travlt. 
I skrivende stund ser det ud til, at elevtallet på Synscenter Refsnæs er nogenlunde stabilt, men 
lavt, så vi undgår afskedigelser. 
Med regeringens udmelding om, at regionerne skal nedlægges, skaber det selvfølgelig naturlig 
utryghed hos vore medlemmer for fremtiden. Vi ved intet og kan derfor ikke sige noget om, hvor-
dan man vil forholde sig til de af regionens institutioner, som ikke er sygehuse…. 
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Vore medlemmer i regionerne har modtaget brev fra Anders Bondo, hvor han oplyser, at DLF har 
været i kontakt med minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, som har lovet, at de faglige 
organisationer vil blive inddraget, når medarbejdernes vilkår skal drøftes. 
 
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. Den 16. nov. 2018 afholdt Fraktion 4 årsmøde. Aase Lundfald og Ebbe Nørtved fortsæt-
ter som lokale repræsentanter i ”Det Forpligtende Kredssamarbejde” frem. Næste årsmøde i kreds 
53 ligger i sep. 2019. Der har i år ligesom de tidligere år været arrangementer. Turen har bl.a. gået 
til Storm P. museet, efterfulgt af teaterforestilling. ” 
De fem udvalget” planlægger også det kommende års arrangementer. På årsmødet kom deltager-
ne med flere gode forslag 
Læsekredsen mødes jævnligt og lægger program for hvilke bøger, der skal læses i løbet af vinteren. 
Årets arrangementer blev afsluttet med den årlige julefrokost i december. 
På kredsens hjemmeside www.kreds53.org kan man holde sig orienteret om, hvilke arrangemen-
ter der er, og hvilke datoer læsekredsen mødes. Man kan også se navne og mailadresser på ”de 
fem” og se referatet af de sidste årsmøder. 
 

Sjælland på tværs 
Alle kredse i Danmarks Lærerforening er tilknyttet et forpligtende kredssamarbejde. Kalundborg 
hører til SPT – Sjælland på Tværs, hvor vi er sammen med Odsherred, Holbæk, Roskilde, Solrød, 
Greve, Køge/Stevns og Lejre. 
I SPT-regi deltager vi i pædagogisk forum og arbejdsmiljøforum, hvor der hvert år arrangeres en 
konference. Traditionelt er mange trioer (TR, AMR og leder) fra Kalundborg af sted på arbejdsmil-
jøkonferencen i februar. I skrivende stund har vi netop været i Holbæk til en virkelig givende dag 
med både Tage Søndergård, som talte om Professionel Kapital og med Svend Brinkmann, som me-
get levende fortalte om baggrunden for sine bøger. 
Hver måned deltager vores kongresdelegerede – Karen og Lone – i et baglandsmøde med vores 
hovedstyrelsesmedlem Bjørn Hansen, som jo er vores lokale mand i hovedstyrelsen. De vigtigste 
punkter fra alle de centrale udvalg i DLF bliver vendt, så vi ude lokalt hele tiden er oppe på beatet 
mht., hvad der er på vej, og hvad der skal tages stilling til. Vi oplever, at vejen ind i hovedstyrelsen 
er befriende kort, fordi Bjørn ofte tager sager, som vi har drøftet og problematiseret på baglands-
møde med, tilbage til det forestående hovedstyrelsesmøde.  
 

DLFInSite 
Danmarks Lærerforening og dermed også Kalundborg Lærerkreds har flyttet kommunikationen 
med medlemmerne over på platformen ”DLFInSite”. Det har givet mulighed for at have kontakt til 
alle medlemmer på en platform som ikke er arbejdsgiverens. Det er vigtigt i forbindelse med f.eks. 
OK-forhandlinger at kunne opretholde et højt informationsniveau, uden risiko for at informationen 
bremses af, at vi bliver afskåret på de platforme, vi normalt anvender i forbindelse med arbejdet. 
Umiddelbart giver det god mening, at foreningen derigennem kan opretholde kontakten til sine 
medlemmer og give relevant information. Men i praksis er det sværere. Det er Kalundborg Lærer-
kreds´ opfattelse, at medlemmerne ude på skolerne oplever, at det er endnu en platform, man skal 
orientere sig på – og måske ikke prioriterer i hverdagen. Det betyder, at vores TR´er må være med 
til at sikre, at informationen fra foreningen og Kalundborg Lærerkreds når frem til de enkelte med-
lemmer. 

http://www.kreds53.org/
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Fakta om folkeskolen - Kalundborg Kommune i tal 

Kilder: Danmarks Statistiks Statistikbank, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og UVM 

Kalundborg Lærerkreds har igen i år undersøgt relevante tal for folkeskolen i Kalundborg Kommune.  
 
Vi bruger tallene i vort daglige arbejde, når vi forsøger at gøre en indsats i forhold til medlemmernes vilkår, og når 
vi er i dialog med interessenterne omkring folkeskolen i Kalundborg.  
 
Vi håber, at de vil give anledning til diskussion og overvejelser om, hvor der bør sættes ind. 

 
 
 
Udgifter til folkeskolen pr. elev netto 

Kommune 
 

2014         2015 2016 2017 2018 

Kalundborg Kommune 
 

61.894 63.273 63.674 66.153 67.310 

        

Hele landet 
 

61.927 64.847 65.968 66.690 68.178 
 

 

 

Antal elever i folkeskolen i Kalundborg Kommune 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4.519 4.471 4.429 4.382 4.247  
 

 

 

Antal elever i privatskole i Kalundborg Kommune 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  1.297 1.280 1.311 1.270 1.322 1.359 - 
 

 

 

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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Antal beregnede fuldtidsansatte lærere: 

2012    2013    2014     2015     2016     2017   2018 

  411      406      386       368      359        370     364 

 

Antal timelønnede (beregnet fuldtid, vikarer) 

2012   2013   2014  2015  2016    2017   2018 

   9,2    9,7    16,5   19,3   17,4     21,2     16,4 

 

 

Andel læreruddannede i Kalundborg Kommune: 

   2013        2014         2015       2016 

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

 

Andel læreruddannede i hele landet: 

  2013         2014        2015         2016 

88,1%       85,9%      83,6%        83,8% 

 

 

Kompetencedækning Kalundborg Kommune: 

  2012      2013       2014       2015       2016     2017  

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

Kompetencedækning hele landet: 

  2012      2013      2014       2015     2016       2017  

79,6%    80,4%    81,6%    83,2%   85,1%      86,74% 
 

 

 

 

Sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget i Kalundborg Kommune (kun lærere): 

2014    2015    2016   2017  

 15,1     13,8     15,5    15,0 

 

Sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget i hele landet (kun lærere): 

2014    2015     2016   2017  

 11,8     12,5       11,3   10,8 
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Sygefraværsprocent, folkeskolen, i Kalundborg Kommune (kun lærere): 

 2012     2013     2014      2015      2016    2017  

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

 

Sygefraværsprocent, folkeskolen, i hele landet (kun lærere): 

2012   2013      2014      2015       2016    2017  

4,3%   4,6%      5,2%     5,5%       5,0%    4,8% 
 

 

Andel elever med mindst 02 i dansk og matematik i Kalundborg Kommune: 

     2014            2015             2016        2017         2018 

76,60 %       85,60%         78,10%    75,20%     79,50% 

 

Andel elever med mindst 02 i dansk og matematik i hele landet: 

    2014           2015              2016         2017         2018 

86,90%      90,40%          89,50%     86,60%     86,80% 
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Fakta om folkeskolen i Kalundborg Kommune – 
sygefravær for lærerne ift. øvrige personalegrupper 

   

Medlemsundersøgelsen november 2018 i Kalundborg Lærerkreds 
(Tallet i parentes angiver sidste års undersøgelse, 2017.) 
Svarprocent: 59% (50%) svarende til besvarelser 261 ud af 440 udsendte. 
 
Det psykiske arbejdsmiljø: 

 74%  (77%) har inden for det sidste år følt sig stresset p.gr.af. arbejdet. 

 17%  (19%) har konsulteret læge p.gr.af arbejdsbetinget stress eller andre arbejdsbelastninger. 

 16%  (17%) har været sygemeldt p.gr.af arbejdsbetinget stress eller andre arbejdsbelastninger. 

 69%  (60%) kender skolens retningslinjer for håndtering af vold og trusler om vold.  

 34%  (28%) angiver, at lederen har givet anvisninger på, hvordan man skal agere i forhold til stressede arbejdsopgaver.  

 24%  (29%) angiver via sit arbejde at være blevet orienteret om konkrete redskaber/værktøjer, der kan anvendes ift. at 

undgå stress og andre arbejdsbelastninger, som påvirker psykisk. 

 
 

Fra ”Det personalepolitiske regnskab i Kalundborg Kommune: 
 

Personalegruppe fordelt 
på overenskomstområder: 

Områdets procentvise andel af alle ansatte: 
 
 
2015                      2016                     2017 

Områdets procentvise andel af alle ansat-
tes sygefravær: 
 
   
2015                  2016                      2017 

Specialarbejdere mv 1,52                       1,33                      1,29  1,64                   1,85                      1,80 

Teknisk service 2,27                       2,25                      2,06  2,01                   2,35                      2,21 

Socialrådgivere 2,29                       2,57                      2,80  2,61                   2,59                      2,88 

Akademikere 2,59                       3,07                      3,51           1,27                   1,94                      2,30 

Dagplejere 4,09                       4,19                      3,95  4,40                   4,47                      2,96 

Sundhedspersonale mv 5,29                       5,47                      5,53   5,03                   4,00                      4,50 

Pædagogmedhjælpere 5,84                       5,56                      4,85  5,99                    5,10                      3,91 

Socialpædagoger 6,05                       6,32                      6,79  6,82                    7,70                      8,39 

Pædagoger 10,14                     10,20                    10,07  11,67                 10,32                      9,38 

Kontor - og IT personale 10,25                     10,75                    10,90   7,07                    8,28                      7,03 

Lærere  13,31                    13,37                    13,32   14,04                  16,49                    17,29 

SOSU-personale  20,19                    19,86                    19,93   25,18                  23,14                    22,79 

Andre personalegrupper  16,17                    15,06                    15,01                        12,26                  11,78                    14,57 

 

Samlet 

 

100,00                  100,00                  100,00 

 

100,00                  100,00                  100.00 
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Udtalelse 
Kalundborg Lærerkreds forsamlet til generalforsamling den 21.3.2019 udtaler: 
 

Inklusion og stærke børnefællesskaber i almenskolen i Kalundborg Kommune 
I rapporten fra VIVE ”Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018” kan man i afsnittet ”Hvor 
bor de udsatte børn og unge?” konstatere, at Kalundborg Kommune med en placering i den ”tunge 
ende” har en høj andel af: 

 Børn i relativt fattige husstande. 

 Børn i familier, hvor ingen voksne er i beskæftigelse eller uddannelse. 

 Børn hvis mor ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

 Børn i eneforsørgerfamilier. 

I Kalundborg Lærerkreds´ medlemsundersøgelse 2018 handler en stor del af kommentarerne om, 
at lærerne er pressede af inklusion uden den nødvendige støtte og kompetence. Lærerne har ikke 
den fornødne tid til at tilgodese alle elevers behov. 
Vi mener derfor, at følgende tiltag vil kunne kvalificere arbejdet med inklusion: 

 At Kalundborg Kommune i samarbejde med lærere og ledere ser på, om midlerne til inklusi-

on anvendes optimalt. 

 

 At inklusionsmidlerne i højere grad anvendes til at ansætte lærere som ressourcepersoner, 

da undervisning er skolens kerneopgave, og der kræves øget faglighed. Elever med særlige 

behov skal sikres undervisning. 

 

 At der iværksættes en kommunal undersøgelse af, hvad der er blevet af dét, der før hed 

den generelle specialundervisning, hvor elever med fagfaglige udfordringer fik specielt til-

rettelagt undervisning med fx én lærer og få elever eller to-lærertimer. Samt at vi efterføl-

gende i fællesskab lærere/ledere/kommune drøfter indsats, på baggrund af resultatet af 

undersøgelsen. 

 

 At inklusionsformidlerne som eksperterne fra specialtilbuddene ved behov for hjælp skal 

kunne følge elever/klasser i almenskolerne i længere forløb ved at være én af to lærere i 

undervisningen.  Den såkaldte co-teaching med en almen- og en speciallærer. 

 

 At der sker en evaluering af flersprogs-undervisningen, med henblik på, at alle elever skal 

have den rette undervisning. 
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Ny Start – styrk lærerprofessionen 
Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har et fælles mål om, at folkeskolen skal 
være forældrenes førstevalg for deres børns undervisning. 
Med overenskomst 18 aftalte parterne Ny start, som forpligter parterne på alle niveauer til i fæl-
lesskab at arbejde for styrkelse af samarbejdet. 
Derfor har kredsstyrelsen følgende forslag til udtalelse: 
 
Kalundborg Lærerkreds, samlet til generalforsamling 21. marts 2019, udtaler: 
 

En styrket lærerprofession er afgørende for folkeskolens fremtid 
Forskning viser, at lærerne har – næst efter forældrene – den største betydning i børnenes liv. 
Forskning peger også entydigt på, at lærernes ekspertise i form af viden og kompetencer er den 
væsentligste enkeltfaktor til forklaring af elevernes udbytte af undervisningen. 
 
Lærere er dedikerede til deres arbejde, vi elsker at undervise eleverne, vi holder af samarbejdet 
med kollegerne, og vi tror på folkeskolen som en vigtig institution i samfundet. Vi elsker vores job, 
men vi har svært ved at holde til det! 
Lærerne arbejder professionelt, og vi praktiserer skole på den måde, som vi professionelt finder 
rigtigt i forhold til skolens kerneopgave, undervisning. Bliver vi bedt om at sænke barren, føler vi, 
at vi svigter eleverne og kerneopgaven, og at vi ikke er ordentlige lærere. 
 
Kalundborg Lærerkreds og Kalundborg Kommune har styrket samarbejdet ved i fællesskab at indgå 
en lokalaftale og for nærværende er vi ved at sætte projektet Professionel Kapital i gang.  
Det kan være med til at sikre vores fælles folkeskole, men det gør det ikke alene. Det afgørende er, 
at samarbejdet resulterer i konkrete positive forandringer på den enkelte skole. For at eleverne 
kan få den bedst mulige undervisning, skal lærerne kunne lykkes med deres vigtige opgave. 
 
Styrken i lærerprofessionen skal sættes i spil, – der skal lyttes til lærerne, og lærerne skal med ind i 
maskinrummet, når fremtidens folkeskole er på dagsordenen. Der skal fokus på kerneopgaven, og 
vi skal turde tage fat i både det styringsproblem, der handler om, hvorvidt tiden bruges på de rigti-
ge opgaver, samt resurseproblemet. Vi skal blive enige om, hvordan vi fastholder og rekrutterer 
dygtige og engagerede lærere, og vi skal turde italesætte, hvorfor både nogle lærere og forældre 
fravælger folkeskolen. 
 
Det fascinerende ved at være lærer og ved at undervise er, at skolen knytter an til hele vores kul-
tur og dannelseshistorie. Derfor har folkeskolen og lærerne også brug for respekt og anerkendelse 
i stedet for kritik, krav og mistillid. Det er en stor fælles opgave for os og for vores arbejdsgiver.  
Vi håber, at vores arbejdsgiver deler målsætningen om, at vi gennem samarbejdet kan opnå helt 
konkrete resultater til gavn for folkeskolen. 
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Forslag til kontingent 2019 

         Kredsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019 
    

         

         Kontingent for 2019 
       

         Kontingentberegning ud fra medlemstallet pr. 31.12.2018: 
   

         
Fraktion 1 - 2 431 medlemmer  331 kr 

      
1.711.932  kr. 

Fraktion 4 
 

101 medlemmer  44 kr 
          
53.328  kr. 

Fraktion 4 over 75 år 51 medlemmer  0 
 

                 -    
 

Fraktion 6 
 

7 medlemmer  14 kr 
               
980  kr. 

Kontingent i alt 
     

      
1.766.240  kr. 

         

         Årligt kontingent til hovedforeningen: 
     

         
Fraktion 1 - 2 431 medlemmer  213 kr. 

      
1.101.636  kr. 

Fraktion 4 
 

101 medlemmer  71 kr. 
          
86.052  kr. 

fraktion 4 over 75 år 51 medlemmer  0 
 

                 -    
 

Fraktion 6 
 

7 medlemmer  94 kr. 
            
7.896  kr. 

       

      
1.195.584  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 2019-20 
 

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 2018 og 2019 
 

(tallene er i tusinde) 
   

  
  

 
budget    regnskab budget budget 

 
  

 
2018 2018 2019 2020 

 
  

Indtægter:         
 

  
Kontingent til kreds 1800 1755 1766 1766 

 
  

Administrationsbidrag særlig fond 12 12 12 12 
 

  
Akutfond 396 395 388 388 

 
  

Diverse indtægter 8 55 8 8 
 

  
Renter og kursgevinster 20 8 20 20 

 
  

Indtægter i alt 2236 2225 2194 2194 
 

  

 
        

 
  

 
        

 
  

Udgifter:         
 

  
Fraktion 4 20 15 20 20 

 
  

Styrelsesudgifter 1380 1355 1401 1401 
 

  
Akutrefusion 70 39 70 70 

 
  

Mødeudgifter 100 97 100 100 
 

  
Faglig klubber 8 6 8 8 

 
  

Kurser og konferencer 100 81 90 90 
 

  
Medlemsarrangementer 85 47 85 85 

 
  

Personaleudgifter 180 133 135 135 
 

  
Kontorhold og EDB 123 145 130 130 

 
  

Lokaleudgifter 120 100 100 100 
 

  
Kontingentopkrævning 25 28 28 28 

 
  

Renter 25 39 27 27 
 

  
Udgifter i alt 2236 2085 2194 2194 
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VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG LÆRERKREDS 

§ 1 
Kredsens navn er Kalundborg Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 53. Kredsen er hjemmehørende 
i Kalundborg Kommune. 
§ 2 
Kredsen har til formål inden for kredsens område, Kalundborg kommune, at varetage medlemmernes pæ-
dagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og 
formidle kontakten mellem det enkelte medlem og DLF’s kongres og hovedstyrelse. 
§ 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 ved-
tægter § 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 påkrav ikke har betalt 
kontingent, påløbne renter og gebyrer, slettes som medlemmer efter en sletteprocedure, som fastsættes 
af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages efter, at restancen er betalt, eller der er truf-
fet bindende aftale om afvikling af beløbet, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i 
DLF’s vedtægter § 4. 
§ 5 
Kredskontingenter fastsættes på den ordinære generalforsamling på baggrund af et af styrelsen udarbej-
det 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 kredskontingent 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 underskrives af for-
mand, dirigent og sekretær. 
§ 9 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets første kvartal. Der indvarsles mindst 3 uger i for-
vejen 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 forslag. 5. 
Budget og fastsættelse af kredskontingent.  6. Valg jf. vedtægterne § 12 og § 13 stk. 2    
7. Eventuelt. 
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal senest 10 skoledage før gene-
ralforsamlingen 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 lærerværelserne 
samt på www.folkeskolen.dk ’s kalender eller subsidiært pr. brev til medlemmer uden fast tjenestested.  

http://www.folkeskolen.dk/
http://www.folkeskolen.dk/
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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. Generalforsamlingen 
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 afstemningerne 
ved kredsens generalforsamling. 
§ 12 
I lige år foretages valg på den ordinære generalforsamling efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler. 
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 kongresdelegerede, 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. 
Suppleanter indtræder i rækkefølge efter højest opnåede stemmetal. 
Stk. 2. I forbindelse med indvarsling af en valggeneralforsamling indkaldes kandidatforslag til alle valg. Dis-
se forslag skal være kredsformanden/kredskontoret i hænde senest 10 skoledage før generalforsamlingen, 
hvis navnene skal fremgå af den endelige dagsorden. 
Stk. 3. Kandidatforslag kan fremsættes af ethvert stemmeberettiget medlem af Kalundborg Lærerkreds, 
men forudsætter dog, at den foreslåede på forhånd accepterer at modtage valg. 
Stk. 4. Er der ved fristens udløb indkommet færre kandidatforslag end antallet af poster, som skal besæt-
tes, pålægges kredsstyrelsen at foreslå yderligere kandidater, så antallet af kandidater svarer til antallet af 
poster, som skal besættes. 
Stk. 5. Kandidaternes navne offentliggøres sammen med den endelige dagsorden og hver kandidat tilbydes 
samtidig at få udsendt et skriftligt indlæg til støtte for sit kandidatur. 
§ 13 
Den valgte kredsstyrelse konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær, fællestillidsrepræsentant 
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 valggeneralforsamling tiltræder sty-
relsen sit hverv den 1. april. 
Stk. 2. Et forslag om mistillidsvotum til styrelsen for kredsen kan behandles på en lovligt indkaldt general-
forsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne.  
Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder styrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til af-
holdelse inden for 1 måned (juli måned fraregnet) med nyvalg af kredsstyrelsen på dagsordenen. Vedtages 
et mistillidsvotum som ovennævnte på en ekstraordinær generalforsamling 2 måneder eller mindre før 
den af kredsstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, 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 giver frem-
møde. 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 tillidsrepræ-
sentant og en suppleant for 2 år ad gangen i henhold til den til enhver tid gældende tillidsrepræsentantaf-
tale på DLF’s organisationsområde samt i henhold til DLF’s vedtægter § 11. Valget 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. Endvidere formidler 
tillidsrepræsentanten samarbejdet mellem medlemmerne på sin arbejdsplads, kredsstyrelsen og hovedsty-
relsen. Tillidsrepræsentanten sørger for, at der oprettes en faglig klub på arbejdspladsen for medlemmer af 
fraktion 1 og 2. Den faglige klub fastlægger tillidsrepræsentantens forhandlingsmandater i forhold til ledel-
sen, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og eventuelle vedtægter.  
Kredsstyrelsen indkalder til jævnlige tillidsrepræsentantmøder, herunder i forbindelse med ordinære kon-
gresser. Der skal afholdes tillidsrepræsentantmøde dersom mindst 2 tillidsrepræsentanter ønsker det. 
Stk. 2. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer på tjenestesteder, der ikke opfylder 
tillidsrepræsentantreglernes betingelser for at kunne vælge en tillidsrepræsentant, vælger en kontaktper-
son og en suppleant.  
Kredsstyrelsen drager omsorg for at almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, vælger en 
kontaktperson og en stedfortræder ud af egen midte.  
Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for valg af kontaktperson og dennes stedfortræder jf. DLF’s ved-
tægter § 11 A og § 11 B. 
Stk. 3. Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant/kontaktperson behandles efter DLF’s ved-
tægter § 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 hoved-
foreningen til enhver tid udmeldte retningslinjer. 
 § 18 
Kalundborg Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedta-
ges på en generalforsamling indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvil-
ken 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 generalforsam-
ling hvor beslutningen træffes ved almindelig stemmeflertal. 
Stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere be-
stemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. 
Stk. 3. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, her-
under eventuel fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlig fond. 
§ 19 
Nærværende 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 ordinære generalforsamling den 11. marts 2016 træ-
der 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              
  

Tip en 13´ ner. 
 
 

  1 X 3 

1 Hvad hedder formanden for Skolekommissionen? 

1: Per B. Christiansen  X :Per B. Christensen 2: Peter B. Christensen 

   

2 Hvem gæstede Kalundborg i aug. 2018 og fortalte, hvad der skal til at 
løfte eleverne fagligt? 

1: Per Fibæk Laursen  X: Per Fribæk Lauritzen  2: Hans Fibæk Laursen 

   

3 Hvad koster det om måneden at være medlem af DLF? 

1: 544kr. X: 565kr  2: 710kr 

   

4 Hvor mange fuldtids læreransatte var der i 2018 i Kalundborg kommu-
ne? 

1: 429  X: 364 2: 298 

   

5 Hvilken svarprocent var der ved kredsen medlemsundersøgelse i  2018? 

1: 59%  X: 45%  2: 69% 

   

6 Hvor mange lærere har været sygemeldt pga. stress eller andre ar-
bejdsbelastninger inden for det sidste år? 

1: 9%  X:  23%  2: 16% 

   

7 Hvad koster en elev i Kalundborg Kommune i 2018? 

1: 78.912kr. X: 59315kr. 2: 67.310kr 

   

8 Hvad hedder Danmark Lærerforenings kommunikationsplatform? 

1: DLFInFo  X: DLFnyt  2:DLFInSite. 

   

9 Hvor ofte holdes generalforsamling i Danmarks lærerforening? 

1: Hvert 2. år  X: Hvert år 2: Hvert 3. år 

   

10 Hvilken skole har haft besøg af Skolekommissionen? 

1: Tømmerup  X: Gørlev  2: Firhøj 

   

11 Vi fik ingen arbejdstidsaftale ved OK18, men der blev aftalt et nyt initia-
tiv. Hvilket? 

1: Ny start  X: OK21  2: Arbejdstidsaftale. 

   

12 Hvilke skoler deltager i kommunens sygefraværsprojekt ? 

1: Buerup og Løve Ørslev  X: Rynkevang og Hvidebæk  2: Svebølle og 
Høng 

   

13 Kredsformanden i Kalundborg Lærerkreds hedder? 

1: Karin Sørensen  X: Karen Jensen  2: Karen Sørensen 
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Foreningssangen                                                                  
I tidens strøm 
 
Der går gennem tiden en strømning, som ikke kan dø, 
af arbejdets sang og af tankernes spirende frø. 
Hvert et slægtled skal finde sin vilje, sit håb og sin tro 
- finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro. 
 
Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp, 
som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp, 
- som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid 
for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid. 
 
Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med, 
i tro på at børnenes drøm kan bli’ virkelighed. 
Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv, 
hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav. 
 
Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang. 
Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang. 
I en brændende verden, hvor mennesker sulter ihjel, 
kan vi vise, vi alle har ansvar for mer’ end os selv. 
 
Lad os glæde os over det udsyn, vort arbejde gi’r 
ved en daglig forening af gamle og nye værdier. 
Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved: 
Der hvor menneskets værd bli’r forsvaret må vi være med. 
 

Tekst og melodi: Gudmund Auring. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.jv.dk/modules/xphoto/cache/82/294782_400_400_0_0_0_0.jpg&imgrefurl=http://www.jv.dk/artikel/845450:Mit-Aabenraa--Faellessang-i-Faarhus-med-Uglekoret-og-FrOeslev-Mandskor&docid=Qc7MnJw1zL_c2M&tbnid=KraQN0hpGMXrLM:&w=389&h=279&ei=ZQjnVI_aB8nYapKzgtAH&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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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 2O. MARTS 2020 

mailto:053@dlf.org
http://www.kreds53.org/
mailto:053@dlf.org

