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Endelig dagsorden 

Velkomst 

 

1.  Mødets åbning 

 

2. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.  

                      Fastsættelse af forretningsorden. 

 

3. Beretning.    

 

4. Regnskab. 

 

5. Indkomne forslag: 

 Vedtægtsændringer 

 Kredsstyrelsens udtalelse: Anerkendelse af lærernes profession og 

arbejde 

 Faglig klub Høng udtalelse: Utryghed i hverdagen 

 

6. Budget og fastsættelse af kredskontingent 

 

7. Valg: jf. vedtægterne 

 

                     8.  Evt 

 

KREDSSTYRELSENS FORSLAG TIL 

FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 2020 
 

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 opretholdes. Gene-

ralforsamlingen 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 forslags-

stillere, 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 altid være 

undtaget fra denne bestemmelse. 

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

manden og forslagsstillere kan få ordet. 

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

len. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

 

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

ger 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 opstillet 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 arbejde, der er 

foregået i Kalundborg Lærerkreds’ regi. 

 

Den mundtlige beretning fremlægges på den ordinære generalforsamling og vil i højere grad beskæftige sig 

med den aktuelle fagpolitiske situation – både gennem det sidste år, hvor vi er lige nu, og ikke mindst frem-

adrettet. 

Begge beretninger behandles på generalforsamlingen: 

 

Generalforsamling i Kalundborg Lærerkreds 

Torsdag den 3. september kl. 16.30 i Rørby Sognegård. 
 

 

 

Der vil være åbent fra kl. 16 med mulighed for at tilegne sig forfriskninger mv. 

Der serveres smørrebrød efter fremlæggelse af mundtlig beretning. 

 

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

senest 24. august. 

 

Lærerkommissionen kom med sin rapport 16. december 2019. Rapporten er grundlaget for forhandlingerne 

om en arbejdstidsaftale, som KL’s formand også tydeligt både har sagt og skrevet at vi skal have – for Lov 

409 virker jo ikke! Men rapporten er ikke aftalen. 

Rapporten beskriver blandt andet, at en aftale skal sikre sammenhæng mellem tid og opgaver, herunder mu-

lighederne for forberedelse, teamsamarbejde og faglig udvikling. Derfor opleves det også som helt grotesk, 

når politikerne i Kalundborg med budget 2020 har besluttet et fast gennemsnitligt undervisningstimetal, som 

også er minimum – og at det skal holdes, uanset hvor meget tid der anvendes på andre opgaver så som kom-

petenceudvikling, vejledere mv. Det er nu en gratis omgang, at pålægge lærerne yderligere opgaver, når un-

dervisningstimetallet ligger fast. 

 

Alt dette og meget mere skal vi drøfte på generalforsamlingen. Derfor er vort sammenhold så vigtigt at vær-

ne om: 

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. 

 

Generalforsamlingen i år er også en valggeneralforsamling, hvor der skal vælges ny formand, da jeg have 

valgt ikke at genopstille, ligesom der skal vælges kredsstyrelse. 

 

Den skriftlige beretning er afsluttet 28. februar 2020. 

Karen Sørensen 

Kredsformand 
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Kongres 2019 

Den ordinære kongres i efteråret 2019 havde flere vigtige områder på dagsordenen. Selvfølgelig fyldte de-

batten om forventningerne til Lærerkommissionens rapport meget – og diskussionerne om, hvad DLF skal 

stille af krav op til de forhandlinger, der skal løbe af stablen i foråret 2020. Ikke mindst vægtningen af en 

central aftale overfor de lokal aftaler, som langt de fleste kommuner efterhånden har, fyldte en del. Dengang 

i oktober var det stadig på forberedelsesplanet – og der blev talt meget om at få gødet jorden i mange for-

skellige fora – lokale og centrale. Hvor vi står lige nu, kan du læse om under den ekstraordinære kongres i 

februar. 

Vigtigt var også den endelige vedtagelse af DLF’s folkeskoleideal, som har været under vejs i nogle år. 

Tanken med folkeskoleidealet er, at vi nu som lærere har fået formuleret, hvad det er for en skole, vi gerne 

vil sigte imod. Dermed har vi et bedre afsæt for diskussioner med andre grupper, som kan melde ind med 

deres ideal. I dette forår er materialer om folkeskoleidealet på vej ud til videre drøftelse ude på skolerne. 

Internt i DLF løber et projekt, som kaldes ”Gearet til fremtiden”. Det handler både om, at vi har brug for at 

se på de demokratiske processer i foreningen og om, hvordan vi kan styrke dem. Det handler også mere tørt 

og økonomisk om, hvordan vi skal organisere os i nye tider med færre lærere og dermed færre medlemmer 

og dermed færre indtægter. Måske kan nogle kredse samarbejde mere om rådgivningsopgaver, måske er 

nogle kredse for små og andre for store. Det hele er blevet vendt og drejet. Heldigvis er alle tilsyneladende 

enige om, at den nærhed, som kredsene har til medlemmerne – i modsætning til de fleste andre fagforenin-

ger – helt central. I Kalundborg Lærerkreds mener vi i hvert fald, at vores kendskab til administrationen, til 

alle skoler og deres ledere er alfa og omega, for at vi kan støtte og servicere vores medlemmer optimalt. 

Kongressen sluttede med valg af formand og næstformand – noget af en gyser, som havde sat sin præg på 

hele kongressen. Som bekendt endte det med genvalg af Anders Bondo som formand og af Dorte Lange – 

efter tæt løb med Morten Refskov – som næstformand. 

 

 

Ekstraordinær kongres 5. februar 2020 

Forud for periodeforhandlingerne, som begynder i marts på baggrund af Lærerkommissionens rapport fra 

dec. 19, var der indkaldt til ekstraordinær kongres i starten af februar 20. De delegerede havde mulighed for 

at kommentere og komme med anbefalinger til forhandlingerne.  Mange gav udtryk for det, som Hovedsty-

relsen selvfølgelig også godt ved, - at vi ikke har brug for flere uforpligtende hensigtserklæringer. Denne 

gang skal det lykkes at sætte L409 ud af kraft, – hvilket sker, hvis en ny aftale kommer i hus. 

Vores forhandlere ser optimistisk på mulighederne denne gang, hvor der er ny top i KL, - folk som helt tyde-

ligt støtter, at der skal indgås en aftale. Og som er enige i, at de problemfelter, som kommissionsrapporten 

udpegede, skal løses i den kommende aftale. Desuden har vi en regering, som har fokus på folkeskolen og et 

ønske om at styrke den.  

På kongressen blev der diskuteret og fremsat forskellige ændringsforslag til Hovedstyrelsens oplæg til for-

handlingerne. Da der jo er tale om forhandlinger, var kongressen lukket for offentligheden, og man kan ikke 

så konkret fortælle, hvad strategien er, men det er vores vurdering, at Hovedstyrelsen og Anders Bondo spe-

cielt jo, har hørt og er enige i medlemmernes behov for en aftale, der sætter ordentlige rammer om lærernes 

arbejdsliv. Man skal bare huske, at en overenskomstforhandling ikke kan skaffe flere ressourcer til folkesko-

len, - den kamp skal føres på andre måder. 

 

 

Samarbejdet med Kalundborg Kommune. 

Et godt samarbejde med arbejdsgiveren er guld værd – og det smitter af på medlemmerne. Vort samarbejde 

har i det forløbne år været stærkt præget af mange udskiftninger på Rådhuset – ny personalechef, ny direk-

tør, ny fagcenterchef både i BLU og i Børn og familie. 

Det giver altid et afbræk og et vacuum, før man er på sporet igen. Og det bliver altid noget andet, men kend-

skabet til hinanden får man gennem de sager, udfordringer og fælles indsatser, som der arbejdes med. 

I skrivende stund forhandler vi på 10. måned lokale lønmidler for årene 2018 og 2019, og vi håber, at nye 

tillæg til forhåndsaftalen kan være på plads inden generalforsamlingen. Der er fra arbejdsgivers side – og det 

er vist generelt i landet – en tilgang til, at man ønsker individuelle tillæg og tillæg, som understøtter kom-

munens indsatområder. Det stemmer ikke altid overens med vores politik, som har en mere objektiv tilgang, 

der understøtter den professionelle lærer og gennemsigtighed i lønnen. 
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Efter at vi ved forrige forhandling opnåede enighed om emnerne til udmøntning af lokale lønmidler, så trak 

kommunens forhandlere stikket ved forhandlingen i uge 8 med den begrundelse, at rigtig mange skoler har  

så stort et underskud, at der ikke er penge til at udmønte lokale lønmidler til lærerne!! De andre personale-

grupper på skoleområdet, som har forhåndsaftale, er færdigforhandlet, så de får lokale lønmidler udmøntet.  

Kommunens tilgang er altså i skrivende stund, at de lokale lønmidler, som var til forhandling på lærerområ-

det, i stedet skal bruges til at rette op på skolernes underskud. Det blev fra kommunens forhandlere dog un-

derstreget, at der kun var tale om en timeout, så næste forhandlingsmøde er fastsat til 12. marts. 

I et samarbejde er der altid flere parter, derfor er kredsens tilgang også altid, at alle parter skal have indsigt 

og indflydelse på de fælles initiativer, som handler om folkeskolen. Det lykkes heldigvis ofte, men af og til 

må vi også stå af, når vi oplever, at vi over for medlemmerne ikke kan stå på mål for resultatet. 

Når det handler om de politiske beslutninger, så er de jo et vilkår, hvor vi arbejder på at sikre medlemmerne 

bedst muligt. 

I det forløbne år har vi overordnet særligt samarbejdet om: den ny lokalaftale, mentorordningen og møder 

for nyansatte, kompetenceudvikling og ikke mindst: 

 

 

Professionel kapital 

Sammen med Kalundborg kommune har vi iværksat professionel kapital, som ikke er et projekt, men en 

betegnelse for en arbejdsmetode, som ud over social kapital også tager højde for, hvordan vi sikrer rammer, 

hvor professionerne bedst kan løse deres opgaver. Lærernes professionelle dømmekraft skal kunne sættes i 

spil inden for de givne rammer og i forhold til de udfordringer, som arbejdet giver. Det er konsulenter fra 

DLF samt tage Søndergaard, som initierer professionel kapital. 

I december udfyldte alle medarbejdere et spørgeskema og i slutningen af januar kom rapporterne. Der er 

udarbejdet rapport for hver enkelt skole samt en kommunerapport. I uge 8 skal alle skolernes Trioer på in-

ternat, hvor man skal arbejde med de udfordringer, som rapporten har vist og hvor man får professionel 

sparring til at udarbejde handleplaner for den indsats, som alle medarbejdere bliver en del af efterfølgende. 

Der er kommuner, som har arbejdet med professionel kapital i et stykke tid og tilbagemeldingerne er meget 

positive. 

 

 

Skolelederforeningen. 

Vi mødes jævnligt til en uformel snak med formand og næstformand i Skolelederforeningen. Det er vigtigt 

for begge parter, at snakken er uformel, for det løser op for mange bindinger og vi får en bredere forståelse 

for de forskellige tilgange. Alt andet lige, så er vi faktisk meget enige i det overordnede syn – vore forskelli-

ge funktioner, tilgange og vinkler har så betydning for vores ageren. Men forståelsen heraf bliver bedre og 

tydeligere. 

 

 

Samarbejdet i FH – Fagforeningernes Hovedorganisation. 

Sammenlægningen af LO og FTF er en realitet og lige nu arbejdes der centralt meget ihærdigt på, hvordan 

den endelige organisering kan se ud pr. 1.1.21, hvor det er en realitet. 

Det er rigtig svært, for FTF og LO har helt forskellige kulturer, er helt forskelligt organiseret, således er alle 

LO-organisationer ikke medlem af det lokale LO, det melder man sig ind i og betaler kontingent til. Som vi 

også ved, så er LO politisk forankret, hvor organisationerne i FTF er upolitiske. Den nye FH er også upoli-

tisk, så det er også en kultur, der skal arbejdes med. 

 

Vi har i mange år haft et tæt samarbejde med LO om blandt andet løntjek og  1. maj. Sidste forår afholdt vi 

sammen en Velfærdskonference og 21. marts i år afholdes en Børnekonference, hvor Mai Brit Berlov fra 

Socialrådgiverne taler, og hvor der bliver debatgrupper inden for daginstitutioner, skoler, mv. 

 

 

Lokalaften 

I dette skoleår er vores lokalaftale trådt i kraft på skolerne, og det virker som om de 2X2 eller 4 sammen-

hængende forberedelsestimer er blevet lagt ind i skemaet på de fleste skoler. Det giver dog stadig udfordrin- 
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ger i anderledes uger, på temadage osv. – mange steder skal lærerne stadig selv bede om at få timerne på et 

andet tidspunkt. Der har også været indkaldt til dialog om opgaveoversigterne på alle skoler. 

Vi ved fra de aftaler, som har eksisteret i en del år efterhånden – om fleks, prøver og tid til kompetenceud-

vikling – at det varer noget, før de slår ordentligt igennem, og bliver formuleret om og præciseret, så alle 

ledere er med på, hvad de går ud på. I dette forår skal lokalaftalen evalueres, og der er sendt spørgsmål ud på 

alle skoler, som leder og TR sammen har præsenteret for lærerne. Derefter samler TR op i sin faglige klub 

og sørger for at have alle læreres svar med i bagagen på det møde, der er aftalt, hvor alle TR ‘er og ledere 

sammen skal evaluere. 

 

 

Hovedudvalget (HU) 

I Hovedudvalget er der i det sidste år igen arbejdet med mange høringssvar – hvoraf budget 2020 klar vejede 

tungest. Kommunalbestyrelsen valgte som bekendt at udsende hele budgetmaterialet uden først at have sor-

teret i det, hvilket gav mange unødvendige usikkerheder mange steder i organisationen – ud over at det var 

en kæmpeopgave for rigtigt mange at sætte sig ind i. KLs konsulentvirksomhed, KLK, havde været med til 

at formulere en lang række at forslagene efter en proces, hvor både HU-medarbejderrepræsentanter og andre 

medarbejdere var indkaldt til at deltage i nogle workshops – dog uden at føles sig nævneværdigt hørt og der-

for heller ikke ansvarlige for de forslag, der kom ud af det. 

Medarbejdersiden i HU er fortsat af den opfattelse, at høringer ikke altid er den rigtige måde at inddrage 

medarbejdere på. Pointen med MED-systemet er, at medarbejderne skal være med til at kvalificere ledelsens 

beslutninger, hvorfor vi ønsker at komme tidligt ind i processer, der har indflydelse på arbejdslivet. Når en 

sag sendes i høring, er det ofte for sent at få ændret noget. I Kalundborg er vi til stadighed nødt til selv at 

være på tæerne for at opdage, hvad der er på vej. Derfor har medarbejdersiden nu bedt om direktionens bud 

på, hvor vi vil blive hørt i den kommende tid, - i håb om at være mere på forkant. 

HU har sidst i 2019 udsendt nye retningslinjer vedr. dels vold og trusler, dels mobning og chikane. Retnings-

linjerne er nu sendt ud til de lokale MED-udvalg, hvor der skal laves lokale retningslinjer, der kan supplere 

mht. lokale forhold. 

De to nye retningslinjer blev sammen med den nye 3i1-måling gennemgået og drøftet på det årlige møde for 

formænd og næstformænd i lokale MED. På mødet blev også orienteret om den reviderede instruks om fa-

milienære ansættelser – og mange gav bagefter udtryk for, at det var rart både med den mundtlige version og 

med muligheden for at stille spørgsmål, så uklarheder blev forklaret med det samme. 

I HU har vi haft Røgfri arbejdstid på dagsordenen i flere omgange. Vi har fra medarbejdersiden sagt, at det 

ikke er en beslutning, vi ønsker at tage, men at vi gerne vil være med til at implementeringen kunne få et 

ordentligt forløb ude på arbejdspladserne. Politikerne er vist heller ikke helt vilde efter at tage det ansvar, så 

det forventes at blive en direktionsbeslutning. 

Uenigheden om processen omkring indførelsen af LEAPS på Skolen på Herredsåsen har endnu – to år sene-

re – ikke fundet en afslutning. Vi afventer stadig at de centrale parter, - hvor man kan have fornemmelsen af 

at KL forhaler sagen. Vi har overfor DLF centralt givet udtryk for, at de må presse på, så der fremover 

kommer meget hurtigere afgørelser af uenigheder. 

HU-medarbejdersiden har i årevis påpeget det uhensigtsmæssige i, at HU ikke har adgang til referater fra 

lokale MED-udvalg, ligesom vi konstant har påpeget det uforståelige i, at der ikke findes en samlet liste over 

kommunens AMR ‘er, så vores to AMR-repræsentanter kunne kommunikere med deres bagland. Vi håber, 

at det nye intranet, KAI, vil hjælpe med at løse disse udfordringer. Endelig er lærerne blevet lukket ind og 

kan tilgå KAI på lige fod med kommunens øvrige ansatte. 

 

 

TR-arbejdet 

Vores TR’er har også i år gjort en kæmpe indsats. Sidste år talte vi al TR-tiden op – fordi vi gerne ville do-

kumentere overfor kommunen, hvor stor deres indsats er – og at det i høj grad skyldes opgaver, som kom-

munen selv pålægger dem. Optællingen viste, at mængden af høringssvar er overvældende, ligesom tid til 

samtaler med medlemmer og ledelse på skolerne selvfølgelig fylder. I tider, hvor økonomien strammer alle 

steder, og hvor mange nye ledere skal have en hånd med at huske, hvad der skal klares og drøftes ude på 

skolerne, - så er det helt indlysende, at TR har en central rolle. Vores kommune er desværre ikke så ivrig 

efter at anerkende dette arbejde. Vi har været i dialog med HR-afdelingen om at få den nødvendige og til-

strækkelige tid, - det er et virkelig tålmodighedskrævende arbejde. 
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De månedlige TR-møder har hver gang komprimerede dagsordener for at nå det hele. Vi har haft besøg fra 

både kommunen og DLF i forskellige anledninger, – og vi arbejder hårdt på at klæde hinanden på og støtte 

hinanden i, hvordan opgaverne hjemme på skolerne bedst håndteres. 

Vi har hvert år en del nye TR ‘er som er afsted på organisationsuddannelsen – dem holder vi før-møde med, 

hvor kredsen har nogle faste opgaver med at orientere om lokale forhold, så de er klædt godt på til kursusda-

gene. Som altid har formand og næstformand været ude til en del faglige klubmøder på skolerne. I år ikke på 

så mange forskellige – til gengæld flere gange på de samme skoler, hvor man må sige, at TR er på store op-

gaver, – det kan handle om rod og usikkerhed omkring skemalægningen, rod i opgaveoversigterne, konflikt- 

håndtering  ift. ledelsen og meget andet. Det er let at se, at lederne også er pressede mange steder, og at vi 

igen savner et forum, hvor ledere og lærere sammen kunne drøfte løsninger på kommuneniveau. 

 

 

Hjemmesiden og Facebook 

Kredsens nyhedsbrev udkommer ca. hvert 3. uge og lægges hver gang på Facebook, fordi det er vores for-

nemmelse, at mange af vores medlemmer kigger med der. Nyhedsbrevene er også at finde på kredsens 

hjemmeside, hvor vi også forsøger at sørge for, at alle informationer om lokale fakta – lokalaftalen, feriepla-

ner, kredsens egen foldere om forskellige emner osv. er at finde. Når vi arrangerer møder for medlemmer 

eller reklamerer for andres arrangementer, er invitationerne også altid at finde på både hjemmesiden og Fa-

cebook. 

 

 

Samarbejde med børnehaveklasselederne 

I Kalundborg Lærerkreds vil vi gerne have god kontakt til alle fraktioner i Danmarks lærerforening. Vi mø-

des bl.a. med vores børnehaveklasseledere en gang om året, for at drøfte deres arbejdsvilkår og de problema-

tikker, der fylder. 

Igen i år er det tydeligt, at inklusionsopgaven er stor. Det opleves nogle gange, at de indsatser der har været i 

daginstitutionerne går tabt i overgangen til skolen. Der er stadig en langsom arbejdsgang og meget der skal 

dokumenteres, før der evt. kommer hjælp. 

Mange børnehaveklasseledere oplever et godt og brugbart samarbejde med områdets børnehaver. Børneha-

veklasselederne har mulighed for at besøge børnehaverne og i en drøftelse med pædagogerne afstemme for-

ventningerne til børnenes skifte fra børnehave til skole.  
 

 

Arbejdsmiljøudvalget 

I Arbejdsmiljøudvalget har vi det sidste år arbejdet med forskellige områder af lærerne arbejdsmiljø. 

I forbindelse med folketingsvalget har vi afholdt et vælgermøde sammen med de andre fra FH om arbejds-

miljø. 

Vi ser jo desværre en hverdag, hvor medlemmerne presses mere og mere ude i folkeskolen. Vi har derfor 

arbejdet videre med nogle af de områder, der er taget op i HU: Retningslinjer om vold og trusler, retningslin-

jer om krænkende handlinger osv. 

Vi har også arbejdet på at styrke arbejdet i TRIOen. Det er lykkedes at få sat projektet omkring Professionel 

Kapital i værk. Vi håber det kan have en god effekt på samarbejdet mellem, skoleledere, tillidsrepræsentan-

ter og arbejdsmiljø-repræsentanter på den enkelte skole. Professionel kapital startede jo som bekendt med en 

undersøgelse på den enkelte skole og derfor besluttede vi også, at vi i 2019 ikke ville lave vores sædvanlige 

arbejdsmiljøundersøgelse. 

Vi har som de andre år haft 2 årlige møde med AMR og TR. Det er rigtig gode møder hvor der bliver drøftet 

mange forskellige ting på arbejdsmiljøområdet. Desværre ser vi jo skoler, der ikke har valgt en lærer som 

AMR. Nu er der jo valg til AMR igen her i 2020, så en opfordring skal være: se nu at få det gjort! 

 

 

SPT- Arbejdsmiljøkonference 2020 

I SPT-regi deltager vi arbejdsmiljøforum, hvor der hvert år arrangeres en arbejdsmiljøkonference for trioer 

(TR, AMR og leder). Vi har netop været i Holbæk til en virkelig givende dag med et indlæg om ytringsfri-

hed i forhold til kommunikation og samarbejde af Rasmus Willig, opfølgning på professional kapital, som jo 

er høj aktuel for os, da vi arbejder med dette på kommunalt niveau i denne tid. Endelig hørte vi et indlæg om  
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ledelse i virkeligheden ved tidligere Irma chef Alfred Josefsen. Alt sammen en dag til virkelig god inspirati-

on for arbejdsmiljøarbejdet på de enkelte skoler. Desværre var der ikke fuldt hus i år, især var der mangel på 

ledelse fra vores kommune, måske en tilfældighed, da der blev flyttet rundt på dagen pga. andre møder.  

 

 

Det pædagogiske arbejde i kredsen 

Inklusion 

Sidste års generalforsamling vedtog en udtalelse omkring inklusion, hvori vi anbefalede Kalundborg Kom-

mune at samarbejde med lærerne om en række tiltag i forhold til at kvalificere arbejdet med inklusion. Vi 

opfordrede bl.a. til at se på, om midlerne til inklusion anvendes optimalt. I mellemtiden er der i budget 2020 

sparet 5 mio. kr. på inklusionsmidlerne, og lærerne skal nu undervise mere, fordi de faglige resultater ikke er 

blevet bedre. 

Kredsens pædagogiske udvalg har derfor med tillidsrepræsentanternes hjælp prøvet at afdække, hvordan vi 

bruger inklusionspengene ude på skolerne. Vi kan se, at der stort set ikke er ansat lærere til inklusionsarbej-

det, men derimod pædagoger. Lærerne klarer selv opgaven ude i klassen, og pædagogerne står for det akut 

opståede behov for konflikthåndtering. Decideret fagfaglig specialundervisning har ikke fået tildelt mange  

lektioner, og dysleksieleverne får et KIK kursus og en IT rygsæk med diverse udstyr. Derudover gives der 

langt fra det antal DSA lektioner ude på skolerne, som der ellers gives midler til i ressourcetildelingen.  

Desuden har vi også drøftet inklusion med vores bh. kl. ledere, som en gang om året mødes i Kalundborg 

Lærerkreds. Vi fik en masse inputs omkring samarbejdet med børnehaverne, forebyggende sagsbehandling i 

disse, hvordan antallet af netværksmøderne gør støtten til elever i bh. kl. langsommere end nødvendigt, 

sprogtest og det meget lille antal skoleudsættelser i Kalundborg Kommune. 

Alle disse faktorer gør, at det er en om end meget svær opgave for både bh. kl. lederne og lærerne både at 

inkludere og løfte eleverne fagligt.  

 

 

Fælles Mål 

Pædagogisk udvalg har på baggrund af kommunens fælles lærerdag om bl.a. Fælles Mål i august 2019 lavet 

nogle anbefalinger til det videre arbejde ude på skolerne med Fælles Mål. Disse anbefalinger blev præsente-

ret i et af kredsens nyhedsbreve i september 2019, hvori vi bl.a. skrev, at det er vigtigt, at man på skolerne 

får en drøftelse af, hvad den øgede frihed i Fælles Mål betyder for lærernes anvendelse af læringsplatformen 

Meebook. Hvad giver god mening? Hvad skal ændres? 

 

 

Justering af folkeskoleloven og ressourceopfølgning 

Med justering af folkeskoleloven, vil der blive frigivet ressourcer i form af timer, og der er desuden blevet 

bevilliget ekstra penge til kommunerne til at gennemføre en række af ændringerne. 

I den politiske aftale kan man således læse: 

”Kortere skoleuge i indskolingen - aftalepartierne forventer, at de frigivne resurser anvendes til kvalitetsfor-

bedringer i skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet i den enkel-

te kommune.” 

”Forenkling og klarere rammer for anvendelsen af § 16b - 2 klokketimers understøttende undervisning, inkl. 

pauser på mellemtrinnet og i udskolingen pr. klassetrin pr. uge, kan konverteres til ”andre aktiviteter der 

udløser et tilsvarende personaleforbrug.” 

Vi har derfor i pædagogisk udvalg lavet et notat, som beskriver ændringerne og de frigivne ressourcer, som 

kredsen vil holde et vågent øje med.  

 

 

Pædagogisk konference SPT 

Det pædagogiske forum i kredssamarbejdet SPT, Sjælland på tværs, havde den 27. november 2019 inklusion 

i teori og praksis på dagsordenen til den årlige konference med titlen ”Er folkeskolen for alle?”.  

Lektor og ph.d. Camilla Brørup Dyssegaard stod for afklaringen af, hvad inklusion vil sige i praksis, og 

Rasmus Alenkær stod for at sætte alle de mange deltagere ind i, hvad der virker. Camilla Dyssegaard fortalte 

om vigtigheden af en fælles målsætning og et fælles værdigrundlags betydning, og at der ikke må sættes for 

mange ting i gang i en proces om en mere inkluderende skole. Ressourcepersoner med uddannelse inden for  
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det specialpædagogiske område er eftertragtede. Der er evidens for, at co-teaching er en god investering især 

i indskolingen. PPR´s praksisrettede samarbejde med skolerne samt en større systematik i samarbejdet med 

psykiatrien er også vigtige faktorer. 

Rasmus Alenkær introducerede os for en ny type elever i skolen, - de såkaldte ”løbere”, altså elever der ikke 

vil deltage i klassen ud fra de givne rammer, og som selv vælger til og fra. Alenkærs gode råd i forbindelse 

med arbejdet med udfordrede elever er, at lærerne får undervist disse i adfærd førend i det faglige. Desuden 

at problemer løses med lokal tilgang. 

Efter frokosten var der paneldebat med Claus Hjortdal, fmd. Skolelederforeningen, Jeanette Sjøberg, fmd. 

for Undervisningsudvalget i DLF og en repræsentant fra Skole og Forældre. I denne debat satte Jeanette 

Sjøberg på bedste vis fokus på lærernes arbejdsmiljø, når de økonomiske rammer ikke slår til. 

 

 

Folkeskoleidealet 

Folkeskoleidealet blev vedtaget på sidste års kongres og er nu sendt ud til kredsene og TR. På Kalundborg 

Lærerkreds´ åbne kursus i november 2019 introducerede Jeanette Sjøberg på bedste vis vores medlemmer 

for idealet: Folkeskoleidealet er lærernes bud på, hvordan folkeskolen skal indrettes. 

Idealet beskriver, hvilket fundament skolen bygger på, hvorfor vi holder skole, og hvordan skolens vigtige 

opgaver skal varetages. 

Folkeskoleidealet skal være med til at forstærke den vigtige dialog om pædagogik, faglighed og skolepolitik, 

og bidrage til at styrke lærernes argumentation for didaktiske valg. 

Dialogen om indholdet i idealet skal være med til at styrke den professionelle stemme i debatten om skolens 

udvikling, både centralt og lokalt. 

Det kan bl.a. bruges som led i foreningens politiske arbejde i forhold til interessenter og samarbejdspartnere, 

herunder politikere og forvaltninger. Dialogen om et skoleideal skal bidrage til at styrke den professionelle 

stemme i debatten om skolens udvikling.  

Folkeskoleidealet kan også læses på DLF´s hjemmeside.  

 

 

TR kursus  

Det er kredsens kursusudvalg, der hvert år arrangerer kursus og opdatering for tillidsrepræsentanterne. Et 

fast punkt på vores TR kursus er nyt fra ”vor mand” i hovedstyrelsen Bjørn Hansen, som både fortæller, men 

også lytter til de mange gode inputs fra vores tillidsrepræsentanter, som bliver taget med i det videre arbejde 

i hovedstyrelsen. 

Efter frokost var der Folkeskoleidealet på programmet. Dette skulle jo vedtages på kongressen måneden 

efter. Jeanette Sjøberg, daværende formand for undervisningsudvalget, kom med et rigtig godt oplæg til de-

bat, og udsagnene i idealet blev drøftet ivrigt. 

Det sidste nye vedr. inklusion stod Janne Hedegaard Hansen, lektor ved DPU, for. Ikke overraskende hand-

ler god inklusion om prioritering af ressourcerne og to lærere i klassen (co-teaching), hvor der er behov. 

På anden dagen af kurset fik tillidsrepræsentanterne en rundvisning i DLF´s hovedkvarter på Vandkunsten. 

Både formand Anders Bondo og næstformand Dorte Lange var ”hjemme”, og vi fik spurgt ind til og vendt 

en del aktuelle ting. 

Kurset blev rundet af med en lige så vigtig rundvisning, og det var i Folketinget med Jacob Mark, ordfører 

for SF. Også her blev der drøftet og stillet spørgsmål. Det var en givtig dialog.  

 

 

Åbent kursus for medlemmerne 

Åbent kursus for vores medlemmer har vi hvert andet år, og det er altid velbesøgt. Medlemmerne får såvel 

en faglig som pædagogisk vinkel på aktuelle udfordringer i folkeskolen – og det i smukke rammer på en af 

DLF´s kursusejendomme. Således også for dette års kursus. 

Forfatter og psykoterapeut Thomas Milsted lagde ud med sin viden om ”Stress og trivsel”.  Der var både 

alvorlige og humoristiske vinkler på emnet. Derefter var der, igen fra ”vor mand” i hovedstyrelsen, Bjørn 

Hansen nyt fra DLF, og man må sige, at vores medlemmer også var på ”beatet” i forhold til at komme med 

inputs og stille spørgsmål. 

Et vigtigt element på det åbne kursus er middagen og dens hyggelige samvær, som for nogle varer til ud på 

natten. Kolleger på tværs af skolerne lærer hinanden at kende.  
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På andendagen hed det første punkt ”Involverende fagforening – ”Sådan arbejder vi”. Medlemmerne fik for 

kredsen lavet et fantastisk godt hæfte/notat kaldet ”Min klasse” bestående af en sætning om hver elev (uden 

navn) i 32 klasser, som beskriver elevernes potentialer, men også udfordringer. Her kan man få syn for sagn, 

når vi taler inklusion. Kredsen har sendt notatet til DLF´s undervisningsudvalg, som finder det ganske inte-

ressant.  

 ”Hvad skal der til, for at inklusionen kan lykkes?”. Dette rundede forsker og lektor ved DPU Lotte Hede-

gaard Sørensen kurset af med, og indlægget faldt rigtig godt i tråd med dagens første arbejde. 

 

 

Sagsbehandling 

Sagsbehandlingen i kredsen omhandler oplæg til løn og arbejdsvilkår og andre sags oplæg i forbindelse med 

de sager og politiker, som vi arbejder med. 

En anden vigtig del af sagsbehandlingen på kredskontoret er dér, hvor sagsbehandlerne møder de medlem-

mer, som har behov for en snak om forskellige forhold. Det kan være 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. – for-

hold, 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 ar-

bejdspladsen 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 tilfælde skal Kalund-

borg Lærerkreds sikre, at medlemmerne oplever, at deres lokale fagforening hjælper dem bedst gennem for-

løbet med afsæt i den virkelighed, de er endt i. Ved sygdom, arbejdsskader og ledighed kan det for det en-

kelte medlem blive et årelangt forløb, hvor kredsen er den faste støtte. 

Kredsens sagsbehandling følger foreningens retningslinjer.  

 

 

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 vi kan 

se i bl.a. syge statistik og andre opgørelser fra kommunen.  Det er vigtigt, at alle arbejdsskader bliver an-

meldt og dermed behandlet rigtigt for det enkelte medlem. Registrering af arbejdsskader har også betydning 

for arbejdet med at aflæse og evaluere skolens og ikke mindst kommunens arbejdsmiljø.  

Indenfor det sidste år har vi modtaget 15 anmeldelser fordelt på 5 institutioner. Der er en fordeling med 7 

arbejdsskader og 8 erhvervssygdomme. Vi ved også, 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, ligesom det undrer os at der er skoler, som vi aldrig ser arbejdsskader fra. Det er vigtigt, at alle epi-

soder/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. 

 

 

Pensionistgruppen 

Vi har 150 medlemmer i fraktion 4 og de gør et stort arbejde, både pensionistforummet og i vores lokale 

kreds. Der planlægges med forskellige arrangementer. I løbet af sidste år har der været en tur til Cirkusrevy-

en med middag på Postgården i Korsbæk. Jesper Milan fra Geomuseet i Faxe har holdt foredrag med emnet 

”På sporet af dinosaurerne”. Året afsluttes med julefrokost og i år var der et foredrag om Tadsjikistan. 
 

 

Løntjek, opgaveoversigter, opgørelser og antal undervisningstimer 

Vi har igen i år deltaget i den landsdækkende løntjek kampagne og havde i den forbindelse åbent hus, hvor 

man kunne komme og få et tjek af sin løn og opgaveoversigt, som jo hænger nøje sammen. Vi fik ikke man-

ge besøg af vores medlemmer, men dog kom der nogle. Det er heller ikke så mange fejl vi har opfanget, men 

nogle småfejl var der, især omkring det udvidede undervisnings begreb, som har givet rettelser til vores  
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medlemmer med efterfølgende   korrekt løn og efterbetaling. Ligeledes har man fået en forståelse af dels sin 

lønseddel og dels sin opgaveoversigt. 

Vi har igen tidligere i år gennemgået alle skolernes opgaveoversigter og her har det givet grundlag til nogle 

spørgsmål og rettelser, som vi har gennemgået med vores TR. Det er glædeligt i år, at TR har fået en lettere 

tilgang til at få udleveret alle medarbejdernes oversigter. Vi har så efterfølgende haft vores årlige møde med 

kommunen, hvor vi taler om de ting, som vi ser i opgaveoversigterne. Dette har medført, at vi har fået nedsat 

fejl og mangler i oversigterne betydeligt set over en årrække. På samme møde ser vi også på undervisnings-

timetallet, da det jo politisk set er et stort emne. I år var vi nogenlunde enige med kommunens tal omkring et 

gennemsnit på 749 timer. 

Har man spørgsmål til sin løn eller vil have et tjek, kan man altid henvende sig til kredsen. 

En del af grundlaget for den rigtige løn er jo en rigtig opgaveoversigt, og vi kan se at det stadig giver  pro-

blemer og udfordringer hos det enkelte medlem. Vi ser til tider mærkelige opgaveoversigter, som har med-

ført stor forvirring og forkerte beregninger for den enkelte. I disse tilfælde er det ikke mærkeligt, at man 

mister overblikket og begynder at tvivle på systemet og de følger, det får for både den rette løn og arbejds-

tid. Hver lærer har også 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.  

 

 

Region Sjælland – Synscenter Refsnæs 

Kommunerne holder i stigende grad elever med synshandicap hjemme i egne kommuner. Det har stor be-

tydning for Synscenter refsnæs, som dermed her færre elever med større og flere handicaps, 

Det er katastrofalt for de elever, som ikke får det skoletilbud med den ekspertise, som Synscenter Refsnæs 

kan give, og samtidig lægger det pres på tilbuddets pris og kontinuiteten på stedet. 

Synscenter Refsnæs har i dag både folkeskole, efterskole, STU og Rådgivning. Rådgivningen har bl.a. travlt 

med at servicere de kommuner, som trods alt vurderer, at de har brug for vejledning og rådgivning. 

I skrivende stund kender vi ikke næste års elevtal og dermed ved vi ikke, om der er behov for ansættelser 

eller afskedigelser. 

Lønforhandlingerne med Region Sjælland for vore medlemmer på Synscenter Refsnæs har i mange år haft 

trange vilkår. Siden lærerstillingerne i 2013 blev konverteret til konsulentstillinger, har vi fra vores side ikke 

oplevet reelle lønforhandlinger. Forslag er gang på gang mødt med, at der ikke er penge til lokale lønfor-

handlinger grundet stram økonomi. De enkelte gange det har kunnet lade sig gøre, har udmøntningen ude-

lukkende været på baggrund af regionens forslag om engangsvederlag, og altså ikke en reel ligeværdig for-

handling. Samtidig hjemler den regionale overenskomst på området ikke mulighed for engangsbeløb, med 

mindre de udmøntes som funktionsløn eller resultatløn. I samarbejde med hovedforeningen har vi derfor 

valgt at videreføre forhandlingerne i forhandlingssystemet. Det er nået så vidt, at der d. 16. marts 2020 skal 

være Niveau3-forhandling mellem Danske regioner og Lærernes Centralorganisation. 

 

 

DLFinSite 

Der er efterhånden et par år siden at DLF tog den nye kommunikationsplatform ”DLFInSite” i brug. På den-

ne platform har Kalundborg Lærerkreds en tæt kommunikation med kredsens TR ‘er og AMR ‘er. Det er 

også her, at TR og AMR kan finde materiale og kommunikation fra DLF centralt, som de kan bruge i deres 

daglige arbejde.  

Det er derimod svært for DLF og Kalundborg Lærerkreds at bruge denne platform til kommunikation med 

vores medlemmer. Vi er fortsat nødt at trække på vores tillidsvalgte, for at sikre at informationer når helt ud 

til det enkelte medlem. 
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Fakta om folkeskolen - Kalundborg Kommune i tal 

 

 

Kilder: Danmarks Statistiks Statistikbank, ”Kend din kommune”, Kommunernes og Regionernes 

Løndatakontor og UVM 

Kalundborg Lærerkreds har igen i år undersøgt relevante tal for folkeskolen i Kalundborg Kommu-

ne. Vi bruger tallene i vort daglige arbejde, når vi forsøger at gøre en indsats i forhold til medlem-

mernes 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 eksklusiv specialtilbuddene: 

Kommune 
 

2014 2015 2016 2017  2018       2019 

Kalundborg Kommune 
 

61.894 63.273 63.674 66.153 67.310    66.806    

Hele landet 
 

61.927 64.847 65.968 66.690 68.178    69.530 
 

 

 
Antal elever i folkeskolen i Kalundborg Kommune: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018     2019 

4.519 4.471 4.429 4.382 4.264 3.993    3.769 
 

 

 
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 1.433 
 

 

 

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 

 

 

Antal beregnede fuldtidsansatte lærere: 

2012    2013    2014     2015     2016     2017   2018    2019 

  411      406      386       368      359        370     364      366 

Antal timelønnede (beregnet fuldtid, vikarer): 

2012   2013   2014  2015  2016    2017   2018    2019 

   9,2      9,7    16,5   19,3   17,4     21,2     16,4    16,5 
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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         2018 

80,1%    81,4%     83,7%    80,7%      75,4%    80,80%    85,60% 

Kompetencedækning hele landet: 

  2012      2013      2014       2015     2016       2017           2018 

79,6%    80,4%    81,6%    83,2%   85,1%      86,74%       87,60% 

 

 

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

2014    2015    2016   2017   2018 

 15,1     13,8     15,5    15,0    13,3  

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

2014    2015     2016   2017   2018 

 11,8     12,5       11,3   10,8    11,1 

 

 

Sygefraværsprocent, folkeskolen, i Kalundborg Kommune (kun lærere): 

 2012     2013     2014      2015      2016    2017   2018 

4,7%     5,9%     6,7%      6,1%      6,8%    6,6%      6,0% 

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

2012   2013      2014      2015       2016    2017    2018 

4,3%   4,6%      5,2%     5,5%       5,0%    4,8%      4,9% 

 

 

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

     2014            2015             2016        2017         2018       2019 

76,60 %       85,60%         78,10%    75,20%     79,50%      80,40 

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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Karaktergennemsnit i Kalundborg Kommune: 

                                  2016        2017          2018        2019 

                                         6,2          5,9             5,8          6,53 

 

Karaktergennemsnit i hele landet: 

                                                                              2018        2019 

                                                                                 7,3           7,4                                           

 

 

Sen skolestart %  i Kalundborg Kommune:  

                                  2016                                             2019 

                                            3%                                         2,2%                (Den 3. lavest placerede kommune i hele landet.)    

 

 

Udvikling i segregering % point i Kalundborg Kommune : 

                                           2016         2017         2018      2019     

                                          -0,4%       0,19%       0,59%     -0,11                                                                                                                                                                          

 

 

I ungdomsuddannelse 15 mdr. efter grundskolen i % i Kalundborg Kommune: 

                                                                 2018       2019 

                                                                     78,8%      87,7% 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Det pædagogiske personale i folkeskolen i Kalundborg Kommune: 

 
                                   2008                                     2017 

 

Elevtal:                      5002                                     4247 

 

Antal lærere:             396,3                                   306,6    

  

Antal pædagoger:      14,1                                       91,0 
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Forslag til kontingent 2020 

   
         Kredsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020 

    
         Kontingent for 2020 

                 Kontingentberegning ud fra medlemstallet pr. 31.12.2019: 

            

Fraktion 1 - 2 431 medlemmer  331 kr 

      

1.711.932  kr. 

Fraktion 4 

 

88 medlemmer  44 kr 

          

46.464  kr. 

Fraktion 4 over 75 år 56 medlemmer  0 

 

                 

-    

 

Fraktion 6 

 

5 medlemmer  14 kr 

               

840  kr. 

Kontingent i alt 

     

      

1.759.236  kr. 

                  Årligt kontingent til hovedforeningen: 

              

Fraktion 1 - 2 431 medlemmer  213 kr. 

      

1.101.636  kr. 

Fraktion 4 

 

88 medlemmer  71 kr. 

          

74.976  kr. 

fraktion 4 over 75 år 56 medlemmer  0 

 

                 

-    

 

Fraktion 6 

 

5 medlemmer  94 kr. 

            

5.640  kr. 

       

      

1.182.252  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 2020-2021 

 

Kredsstyrelsen foreslår nedenstående frikøb: 

 

 Nettotimer FTR og HU betalt 

af  Kalundborg Kommune 

Bruttotimer 

Kreds frikøb 

Kredsformand 

(Kongresdelegeret og sagsbeh.) 

840 962 

FTR 840  

Næstformand 

(kongresdelegeret) 

 500 

3 kst-medlemmer á 500  1500 

Kasserer  130 

Sagsbehandler  580 

Samlet frikøb 1680 3672  

 

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

 

 

 

Redegørelse for regnskab for kreds 53 for 2019 og budget for 2020 og 

2021 

 (tallene er i tusinde) 

     
  

 

budget    regnskab Budget Budget 

 
  

 

2019 2019 2020 2021 

 
  

Indtægter:         

 
  

Kontigent til kreds 1766 1774 1759 1740 

 
  

Administrationsbidrag 

S.F. 12 12 12 12 

 

  

Akutfond 388 396 406 406 

 
  

Diverse indtægter 8 2 2 2 

 
  

Renter og kursgevin-

ster 20 8 8 8 

 

  

Indtægter i alt 2194 2192 2187 2168 

 
  

 

        

 
  

 

        

 
  

Udgifter:         

 
  

Fraktion 4 20 12 20 20 

 
  

Styrelsesudgifter 1401 1377 1348 1258 

 
  

Akutrefusion 70 71 124 150 

 
  

Mødeudgifter 100 93 100 100 

 
  

Faglig klubber 8 5 8 8 

 
  

Kurser og konferencer 90 77 90 90 

 
  

Medlemsarrangementer 85 91 85 100 

 
  

Personaleudgifter 135 145 150 150 

 
  

Kontorhold og EDB 130 120 120 145 

 
  

Lokaleudgifter 100 93 95 100 

 
  

kontingentopkrævning 28 23 23 23 

 
  

Renter 27 24 24 24 

 
  

Udgifter i alt 2194 2131 2187 2168 
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Udtalelse: Anerkendelse af lærernes profession og arbejde 

 
 

Kalundborg Lærerkreds forsamlet til generalforsamling den 3.9.2020 udtaler følgende: 

 

I forbindelse med KL´s årlige udgivelse af nøgletal i  ”Kend din kommune” for 2019 har lærerne i Kalund-

borg Kommunes folkeskole oplevet en høj grad af dis respekt fra såvel direktionens side som fra politisk 

hold. Samtidig ser vi med Lærerkommissionens rapport fra december 2019 og de kommende periodefor-

handlinger en ny og anerkendende tilgang til lærernes arbejde i folkeskolen. Der er lagt op til en høj grad af 

et anerkendende samarbejde mellem kommunerne som arbejdsgivere og lærerne i folkeskolen. 

 

I øjeblikket ser vi en ganske anden tilgang til lærerarbejdet i Kalundborg Kommune: 

 

 I budget 2020 har politikerne besluttet at spare på folkeskolen: 

 Veksling af 6 lærerstillinger til computere eller andre foranstaltninger. 

 Den enkelte lærer skal på trods af en presset hverdag undervise endnu flere lektioner uden, at den 

nødvendige forberedelse på forhånd er sikret. 

 Der spares 5 millioner kr. på inklusionsområdet. 

 Der spares 3,5 millioner kr. på såkaldt ”uforbrugte” midler til specialundervisning. 

Vi bliver sjældent spurgt til råds i forbindelse med besparelser og nye tiltag, men vi erfarer gang på gang, at 

der træffes beslutninger uden, at medarbejderne bliver hørt. 

 

Vi ved, at hvis kvaliteten i undervisningen skal højnes, så er det ikke ”hovsaløsningerne”, der hjælper, men 

det lange seje træk og den tidlige indsats, hvor medarbejderne har de rette professionelle kompetencer. 

 

Vi ved også, at lærerne i Kalundborg Kommunes skolevæsen har et højt engagement og en høj professionel 

kapital, så derfor burde Kalundborg Kommunes politikere gribe til handling nu, så vi i fællesskab får dialog, 

inden der træffes beslutninger, og således at der gives de nødvendige resurser på udfordrede områder. Alle 

politikere har givet til kende, at folkeskolen skal prioriteres.  

 

Det er politikerne, som beslutter og har ansvaret for folkeskolen, og dermed også ansvaret for folkeskolens 

resultater - men brug dog lærernes professionelle engagement, så vi også på beslutningsniveau får høj pro-

fessionel kapital! 
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Faglig klub på Høng Skole fremlægger følgende udtalelse til vedtagelse på generalfor-

samlingen i Kalundborg Lærerkreds, den 3. september 2020 

 

Utryghed i hverdagen 

Vi vil gerne med denne udtalelse forklare politikerne i Kalundborg - som vores øverste arbejdsgivere – hvil-

ke konsekvenser det har for lærernes hverdag, når der i stigende grad opleves utryghed i ansættelsen. 

Siden budgettet blev vedtaget for 2020 har vi vidst, at der skal spares 6 lærerstillinger. Hertil kommer fal-

dende elevtal samt skolernes pressede økonomi. Begge dele betyder yderligere besparelser på lønudgiften – 

dvs. færre lærerstillinger. Lederne skal udvise rettidig omhu og tilpasse deres udgifter. 

I praksis betyder det: 

- At vi tøver med at gå i dialog med ledelsen, hvis vi oplever at have for mange opgaver, hvis elever 

ikke trives, hvis man har svært ved at nå omkring den enkelte elev i undervisningen. Vi bliver be-

kymrede for, at vanskeligheder kan blive vendt til, at vi ikke magter opgaven.  

- At vi holder igen med kritik. Man skal ikke bringe sig selv i søgelyset. 

- At vi bliver nervøse for konsekvenserne, hvis vi bliver syge.  

- At vi bliver urolige, når der kommer uventede meddelelser i e-boks.  

- Nogle har oplevet en helt unødvendigt brutal tone i forbindelse med afskedigelser og de forskellige 

former for tjenstlige tiltag, som kommunen kan sætte i værk. Tiltag som kan være nødvendige, men 

som godt kan gennemføres med ordentlighed, hvis det efterspørges oppefra.  

Alt sammen med til at skabe en utryghed i hverdagen på skolerne. En utryghed som hverken er til gavn for 

kerneopgaven eller arbejdsmiljøet. 

Derfor vil vi opfordre politikerne til at sørge for, at kommunen kommer til at efterleve sine egne værdier: 

Trivsel. Medansvar. Dialog. Respekt. Stolthed. Det vil være godt for både attraktive arbejdspladser og for 

fastholdelse af erfarne lærere i folkeskolen. 
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Forslag vedtægtsændringer: 
 

§12, stk. 1: 

Nuværende: 

 

Ændringsforslag: 

I lige år foretages valg på den ordinære general-

forsamling efter de af hovedstyrelsen fastsatte 

regler. Der vælges kredsformand. Kredsforman-

den er automatisk valgt som kongresdelegeret. 

Der vælges 5 kredsstyrelsesmedlemmer. Den 

samlede kredsstyrelse består nu af 6 medlem-

mer. 

Blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer væl-

ges 1 kongresdelegeret. 

Blandt de øvrige valgte kredsstyrelsesmedlem-

mer vælges 2 suppleanter for den kongresdele-

gerede, der ikke er kredsformand. Der vælges 2 

suppleanter til kredsstyrelsen. Suppleanter ind-

træder i rækkefølge efter højest opnåede stem-

metal. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsup-

pleant. 

 

 

I lige år foretages valg på den ordinære general-

forsamling efter de af hovedstyrelsen fastsatte 

regler. Der vælges kredsformand. Kredsforman-

den er automatisk valgt som kongresdelegeret. 

Der vælges 4 kredsstyrelsesmedlemmer. Den 

samlede kredsstyrelse består nu af 5 medlem-

mer. 

Blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer væl-

ges 1 kongresdelegeret. 

Blandt de øvrige valgte kredsstyrelsesmedlem-

mer vælges 2 suppleanter for den kongresdele-

gerede, der ikke er kredsformand. Der vælges 2 

suppleanter til kredsstyrelsen. Suppleanter ind-

træder i rækkefølge efter højest opnåede stem-

metal. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsup-

pleant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalundborg Lærerkreds  www.kreds53.org 

 
28 

 

 

Valg 

 
Valg af kongresdelegerede og suppleanter for perioden 1.4.20 – 31.3.22 foregår efter hovedstyrelsens ret-

ningslinjer. Disse er indarbejdet i vedtægter for Kalundborg Lærerkreds, § 12. 

Hovedstyrelsens retningslinjer kan rekvireres på kredskontoret. 

 
Valgprocedure: 

 
 

Følgende har tilkendegivet opstilling 

 

Kredsformand: Lone Varming, Høng Skole, opstiller. 

 

Kredsstyrelsen: Anita Rathje, Hvidebækskolen, genopstiller. 

Henriette Eriksen, Svebølle Skole, genopstiller. 

Randi Stokholm, Nyrup Skole, opstiller 

Søren Johansen, Firhøj Skole, opstiller 

 

Suppleanter til kredsstyrelsen: 

  Dorte Sørensen Høng, opstiller 

                                           Julia Christensen Hvidebæk, opstiller 

  Marianne Labuz, Skolen på Herredsåsen, opstiller 

 

Kongresdelegeret: Anita Rathje, Hvidebækskolen, opstiller 

       

Suppleanter for den kongresdelegerede, der ikke er formand: 

  Henriette Eriksen, opstiller 

Randi Stokholm, Nyrup Skole, opstiller 

 

Revisorer:  Helle Djurtoft, Løve-Ørslev skole, opstiller 

Lars Kr. Sørensen, Hvidebækskolen, genopstiller 

   

Revisorsuppleant:              Karen Elkjær-Andersen, opstiller 

 

  

Kandidater til formand og kredsstyrelsen får max 3 minutter til præsentation af sit kandidatur. 

Da der skal være valg til suppleanter til kredsstyrelsen, har disse mulighed for kort at præsentere sig. 

 

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. Kandidaterne anføres på 

stemmesedlen i den rækkefølge, de ønskes valgt. Nr. 1 på stemmesedlen tildeles 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 hjemmehørende i 

Kalundborg Kommune. 

 

§ 2 

Kredsen har til formål inden for kredsens område, Kalundborg kommune, at varetage medlemmernes pæda-

gogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og formid-

le 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 truffet bin-

dende 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 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 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 formand, 

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. 

 

 

http://www.folkeskolen.dk/
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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. Den 

kan sammenkaldes af formanden eller styrelsen, og den skal sammenkaldes, når mindst 10 % af de stemme-

berettigede medlemmer skriftligt begærer det, samtidig med at de angiver hvilken dagsorden, de ønsker be-

handlet. 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 hø-

jest opnåede stemmetal. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Stk. 2. I forbindelse med indvarsling af en valggeneralforsamling indkaldes kandidatforslag til alle valg. 

Disse 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 besættes, 

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 ud-

peges blandt kredsens øvrige medlemmer. Efter valg på en ordinær valggeneralforsamling tiltræder styrelsen 

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 afhol-

delse 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. 
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§ 15 

Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal følgende være gældende: 

 

 

- 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 tillidsrepræsen-

tant og en suppleant for 2 år ad gangen i henhold til den til enhver tid gældende tillidsrepræsentantaftale 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 hovedstyrel-

sen. 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 kontaktperson 

og en suppleant.  

Kredsstyrelsen drager omsorg for at almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, vælger en kon-

taktperson 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 vedtæg-

ter § 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 hovedfor-

eningen til enhver tid udmeldte retningslinjer. 

 

§ 18 

Kalundborg Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette 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 nærmere bestem-

melse efter kredsens formålsbestemmelse. 

Stk. 3. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herun-

der 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 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 statsauto-

riseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinæ-

re 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 med-

lemmer, 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 overstiger 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 kreds-

generalforsamlingen 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 kred-

sens 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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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 
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Konkurrence: afleveres inden punkt 7 
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Spørgsmål til konkurrence 

 

 

1. Inden skoleårets begyndelse skal du have en ………….. som beskriver dine arbejds-

opgaver 

2. Den afgående formand hedder ……. til fornavn 

3. Dagens oplægsholder hedder …….. til fornavn 

4. Lærere er kendt for at drikke masser af ……. 

5. Formanden aflægger mundtlig ……….. til generalforsamlingen 

6. Ca. hver anden uge lægger Kalundborg Lærerkreds …………. Ud til sine medlemmer 

7. På kongressen 2019 vedtog Danmarks Lærerforening et nyt ……………. , for at sætte 

fokus på den skole, vi gerne vil sigte mod 

8. Pga af upålidelige resultater, har regeringen vedtaget at sætte de ………. ……  på 

pause 

9. DLF og KL skal i dette forår gennemføre en ………… vedr. lærernes arbejdstid 

10. …………. er Danmarks Lærerforenings højeste myndighed 

11.  Undervisningsministeren hedder ……….. til fornavn 

12. Der er oprettet ………… , så lærere på kompetenceløft tager linjefaget på et år. 

13. En del lærerne er ved at uddanne sig til det nye linjefag: ……….. 

14.  Lige nu sidder du til ……………… 

15.  AP-Møller fonden har bevilget mange penge til …………….. i folkeskolen, som be-

virker at en del lærere får et linjefag til. 

16. I 2014 besluttede regeringen at flere elever skulle undervises i almenklasser, men 

…………. giver stadig store vanskeligheder for lærerne og det er også svært for ele-

verne. 

17.  Kalundborg Lærerkreds har kontor på ……….. 

18.  Den nye direktør for børne-, skole- og familieområdet hedder ……….. til  efternavn. 

19.  Efter efterårsferien gik vi over til …….. for at kommunikere med kolleger og foræl-

dre 

 

 

 

Kodeord: __________________________  

 

 

 

Navn:__________________________________ 
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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 
18.3.2021 

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

