
 

Urafstemning om A20 
Tirsdag d. 1. september sluttede urafstemningen om A20 – den nye arbejdstidsaftale. Det er 

nemlig en aftale, som vi kan støtte ret på og ikke en Lov 409, som arbejdsgiver egenhændigt 

kan fortolke. 

Det blev et ja, med 67,2% og en stemmeprocent på 77,25. 

I Kalundborg Lærerkreds var der 67,3% JA-stemmer og en stemmeprocent på 82,7! 

I skal alle have mange TAK for at medvirke til den høje stemmeprocent – 3 skoler opnåede 

100%: Tømmerup, Rørby og Firhøj! 

Vi skal tro på, at aftalen kan lede os af samarbejdssporet – på alle niveauer. Der er i aftalen 

en bevidst prioritering af forberedelsestiden, og særligt den individuelle forberedelsestid, 

som rigtig mange lærere oplever bliver udhulet mere og mere – det sikrer ikke kvaliteten i 

undervisningen! 

KL og DLF centralt har aftalt en implementeringsplan som betyder, at allerede i november 

skal alle parter omkring aftalen på kursus, kommunevis. Herefter kan I være sikre på, at til-

lidsrepræsentanterne indkalder til faglig klub møde. Det er vigtigt, at I møder op, så I er med 

i implementeringen fra starten og I er med til at sikre de vigtige elementer i aftalen, både når 

TR og skoleleder drøfter det – og efterfølgende når skolens lærere drøfter det sammen med 

skoleleder og TR. 

 

Kongres 2020 

 
22.-23. september afholder DLF den årlige kongres, denne gang i Falkonercenteret, hvor de 

kongresdelegerede Lone og Karen, deltager.  Grundet Corona har hver kreds kun fået tildelt 

én tilhørerplads, men kongressen streames og kan følges via hjemmesiden – det tænker jeg at 

rigtig mange vil gøre under punktet: valg af formand. 

Det er en meget presset dagsorden, med uhyre vigtige punkter som: 

 Arbejdstid – hvordan kommer vi godt videre med aftalen….. 

 Opstilling af krav til OK21 – pengene er nok små, hvad satser vi på – kan vi opnå 

enighed i Forhandlingsfællesskabet? 

 Er vi gearet til fremtiden? Sikring af både central og lokal kvalificeret og sagsbe-

handling – sikring af strategisk velfunderet og politisk arbejde – sikring af økonomi-

ske forhold. 

 Balance i hovedkassens økonomi – færre lærere=dalende medlemstal. Kontingent? 

 Grøn omstilling – skal DLF være synlige i kampen for et demokratisk og bæredygtigt 

samfund? 

 Folkeskolens udvikling. 

 Vedtægtsændringer. 

 Valg af formand – de kongresdelegerede deltager i valgmøde 14. sept. 

 

 

De delegerede og kredsstyrelsen vil meget gerne drøfte kongressens punkter med medlem-

merne, derfor afholdes  
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Åbningstider 

Kredskontoret: 

Mandag 10-15 
Tirsdag 10-15 

Onsdag 10-17 
Torsdag10-15 

Fredag 9-13 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

Generalforsamling I Kalundborg Lærerkreds 2020 

 

Så blev årets generalforsamling afholdt med et halvt års forsinkelse den 3.9.2020 i Rørby 

Sognegård. 

Det var på flere måder en lidt anderledes generalforsamling, men også en rigtig god general-

forsamling, hvor 75 medlemmer deltog på trods af diverse foranstaltninger i forhold til coro-

na-situationen.  

 

Anderledes, fordi vi kun kunne nynne til foreningssangen og måtte sidde med afstand ved 

bordene.  

Anderledes, fordi det blev vedtaget at gå fra 6 til 5 kredsstyrelsesmedlemmer fremover for 

stadig at kunne have en sund økonomi i vores lærerkreds.  

Særdeles anderledes, fordi vores formand igennem 14 år Karen Sørensen valgte at stoppe 

som formand for at gå på pension, hvilket gav anledning til mange klapsalver og stor tak for 

en fantastisk og ihærdig indsats. 

 

Vi kunne så sige velkommen til vores nye formand Lone Varming og to nye kredsstyrelses-

medlemmer Randi Stockholm Hansen og Søren Rytter Johansen – også med klapsalver til. 

 

Den mundtlige beretning gav anledning til en god debat og spørgelyst om bl.a. arbejdstid, 

corona, de ekstra ressourcer til folkeskolen og ikke mindst om tilliden til Kalundborg Kom-

mune, når A20 skal implementeres i folkeskolen.  

 

Vi vedtog en udtalelse om anerkendelse af lærernes profession og arbejde og en udtalelse om 

utryghed i hverdagen. 

Referatet og udtalelserne kan nu læses på Kalundborg Lærerkreds hjemmeside. 

Henriette Eriksen,  

Kredsstyrelsesmedlem 

 

Ny kredsstyrelse pr. 1/10-20 
I mandags – den 7/9 – afholdt den nyvalgte kredsstyrelse sit konstituerende møde. Forman-

den og de kongresdelegerede samt suppleanterne valgtes jo direkte på generalforsamlingen – 

de øvrige poster fordeler sig sådan: 

 Næstformand og kasserer: Anita Rathje 

 Sekretær: Henriette Eriksen 

 Kredsstyrelsesmedlemmer: Randi Stokholm Hansen og Søren Rytter Johansen 

 Fællestillidsrepræsentanter: Anita og Lone 

 Sagsbehandlere: Søren og Lone 

 

 

 

 

Reception for Karen  
 

Som det også kan ses på hjemmesiden www.053.org  

Holder vi reception for Karen den 25/9 kl 14.30 – 16.30  

på Kalundborg Vandrerhjem.  

 

Pga. Corona er vi nødt til at bede om tilmelding, så vi er sikre på, at der er plads til alle. 
Skriv derfor venligst din tilmelding til 053@dlf.org – så kan vi skrive til dig, hvis arrange-

mentet evt. er nødt til at blive delt i to.  

 

Kredsstyrelsen håber, at mange kolleger og samarbejdspartnere har tid og lyst til at sige or-

dentligt farvel til Karen.  
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