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KREDSSTYRELSENS FORSLAG TIL
FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 2016

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. 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 altid 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. Afstemninger 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
Vi er i år 2 med ny folkeskolereform og Lov om arbejdstid – og man kan spørge: hvorfor holder vi
skole?
Gør vi det for at styre og styrke folkeskolen via forskellige styringsinstrumenter, eller gør vi det for
at give eleverne kundskaber og færdigheder, der kan danne dem til livsduelighed?
Er det modsætninger, eller kan man begge dele? Hvem styrer folkeskolen?
Skal det være kvalitet eller kvantitet? Skal testresultaterne styre folkeskolens udvikling?
Kan vi bruge pengene bedre?
Spørgsmålene er mange og flere lærere spørger sig selv, hvor er vi på vej hen? …..mens lærerne
bare pisker derudaf i hverdagen…..
Som lærere og som faglig organisation har vi et særligt ansvar for vedholdende at insistere på, at
hele samfundet deltager i debatten om, hvilken folkeskole og hvilken form for uddannelse vi har
brug for.
Det kunne helt sikkert være gavnligt, hvis vi fik bare lidt mere ro på – og så en rigtig god dialog og
debat om: hvorfor holder vi skole? En debat, der bygger på forskning og evidens, og hvor lærerne
som de professionelle undervisere inddrages med vores viden og erfaring om, hvad der virker.
Som lærere spænder vi bredt, når vi snakker om, hvad der er godt for skolen og eleverne, og hvordan vi stiler mod målet: verdens bedste folkeskole. Vi gør en engageret og høj indsats i hverdagen,
men det rammer ekstra hårdt, og det er et angreb på vores profession, når beslutninger tages,
uden at vi som professionelle inddrages, og det rammer hårdt, når vi oplever, at vores indsats gang
på gang angribes og tales ned.
Tilmed har vi en kæmpe udfordring i rekruttering af lærere, og det nytter ikke noget kun at tale
rekruttering. Fastholdelse skal i langt højere grad italesættes, ligeså arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.
Folkeskolen? – der må og skal handles. Lærerne går gerne i dialog!
På generalforsamlingen skal vi sammen drøfte de udfordringer, vi som lærere og folkeskolen står
overfor - for det hænger ulasteligt sammen.
Kom derfor og deltag i debatten om, hvordan vi som Danmarks Lærerforening og som Kalundborg
Lærerkreds skal tackle udfordringerne.

Generalforsamlingen afholdes fredag d. 11. marts kl. 17.00 på Svebølle Skole.
Der vil være åbent fra kl. 16.30, hvor der serveres kaffe/te, øl, vand og chips.
Efter generalforsamlingen er der buffet, bar og dans.

Generalforsamlingen er en valggeneralforsamling. Kandidater fremgår af den skriftlige beretning.
Det er også muligt at stille op på selve generalforsamlingen.
Kredsstyrelsen håber at se dig og dine kolleger til en god debat og efterfølgende fest.
Den skriftlige beretning er afsluttet d. 22. februar 2016.
Karen Sørensen, kredsformand.
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Arbejdstid
Der var stor spænding omkring OK15. Ville det være muligt at få en opblødning på Lov 409 – for en
central arbejdstidsaftale var det nok ikke muligt at drøfte endnu, selvom det ville være det bedste
for medlemmerne og foreningen.
Der var intense forhandlinger, og resultatet blev et arbejdstidsbilag – bilag 4 – som er et redskab,
der kan forbedre medlemmernes arbejdsvilkår. Det er ikke det bedste grundlag, men DLF er som
parter tilbage i forhandlingsrummet på alle niveauer, og det står mejslet ind i bilaget, at der lokalt
er mulighed for decentral arbejdstidsaftale.
Men det er bestemt ikke nemt.
KL har flere gange været ude at forsikre, at de står bag bilag 4 – og når de er nødt til det, så er det
jo fordi, kommunerne agerer vidt forskelligt, og det skal vi som forening nok sørge for kommer
frem i lyset.
Bilag 4 skal drøftes på alle niveauer. I Kalundborg Kommune var det meget svært at få en drøftelse
i stand, og da det endelig skete så var meldingen fra arbejdsgivers side helt klar: drøftelserne på
kommune-kreds niveau skulle være så få og små som mulige, i stedet skulle dialogen foregå lokalt
mellem TR, leder og lærere.
Det var meget svære drøftelser, hvor vi først skulle kæmpe for at få et møde i stand, dernæst
kæmpe for drøftelse af aftalens elementer. Det blev hurtigt tydeligt, at vi opfatter bilag 4 meget
forskelligt. Kalundborg kommune opfatter bilag 4 som en hensigtserklæring – DLF opfatter bilag 4
som en aftale, således som der også står i selve bilag 4.
Vi ville meget gerne have drøftet betydningen af elementer i bilag 4, så som:
- dialog om opgaveplan
- muligheden for at leve op til folkeskolelovens bestemmelser
- tid til opgaverne, herunder forberedelse
- forventningsafstemning til de opgaver, som lærerne pålægges.
- reelle muligheder for at mødes om planlægning
- fastlæggelse af forberedelsestiden
- etc.
Det var slet ikke muligt at få kommunen som arbejdsgiver til at forholde sig til disse områder, og vi
kunne ikke blive enige om et referat, hovedsageligt fordi Kalundborg Kommune betragter Bilag 4
som en hensigtserklæring og ikke som en aftale indgået ved en overenskomst.
At vi befinder os i denne situation har vi været i tæt dialog med hovedforeningen om siden sidste
forår. Vi er jo i KL-formandens kommune, så derfor er der skærpet fokus på forholdene – også hvis
vi skal køre en sag. Mere om dette i den mundtlige beretning.
I vores forsøg på ”at få hul igennem”, fremlagde vi et forslag til flextidsaftale. Bilag 4 beskriver, at
parterne skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at indgå en aftale med henblik på at skabe større flexibilitet i det daglige arbejde. kommunen tog afstand fra at lave en central aftale, men vi blev
dog enige om at aftale en ramme, som beskriver hvilke forhold, der skal drøftes, når tillidsrepræsentant og leder skal indgå en flextidsaftale. Dette betyder, at næsten alle skoler har indgået en
flextidsaftale – og de er alle mere eller mindre ens!
Med kommunens afvisning af at indgå i drøftelser kommune-kreds, men at dialogen i stedet skulle
ligge lokalt, så er kredsens rolle i stedet blevet at støtte, hjælpe, servicere, rådgive og vejlede vore
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tillidsrepræsentanter bedst muligt. Det forsøger vi at gøre på bedste vis på vore månedlige møder
og i det hele taget ved kontakt, når det er nødvendigt.
Kredsen har udarbejdet en del værktøjer til brug både for tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentanter og den enkelte lærer, herunder til dialog om opgaveplanen, skoleårets planlægning,
klasselærerfunktionen etc.
I efteråret har foreningen startet et stort arbejdstidsprojekt med henblik på at få et overblik over
implementeringen af bilag 4. Rigtig mange medlemmer deltog i de faglig klub møder, som blev afholdt på skolerne. Der blev dels udarbejdet et spørgeskema, som blev sendt direkte til foreningen,
dels blev der drøftet indsatser på skole- og kredsniveau, og man blev enige om, hvad TR og AMR
på den enkelte skole skulle drøfte af forbedringer med ledelsen.
Tilbagemeldingerne fra skolerne i Kalundborg var beskæmmende:
- muligheden for at leve op til folkeskolens krav kan ikke realiseres grundet for få resurser
- manglende eller ingen dialog om opgaveplan
- manglende drøftelse af tidsforbrug til opgaverne (forventningsafstemning).
- forberedelsestiden er ikke fastlagt/anvendes til andre formål
- manglende tid/mulighed for langsigtet planlægning
Kredsen har oplyst direktøren om disse forhold, men det har ikke været muligt at få en dialog.
Vi ved, at der i denne tid foregår drøftelser mellem KL og DLF om, hvordan man fremadrettet skal
arbejde med arbejdstiden, herunder en evaluering af implementeringen af bilag 4, som det står
beskrevet i aftalen.
Ligeledes vil der i nærmeste fremtid tilgå medlemmerne en oversigt over foreningens initiativer
centralt, kredsens initiativer og tillidsrepræsentanternes initiativer på den enkelte skole.
Vi har igangsat en udfordrende proces, som bliver fulgt op i den mundtlige beretning.
Situationen taget i betragtning, så bliver TR og AMR’s dialog og arbejde med medlemmerne i faglig
klub både vigtigt og relevant. TR er talsmand for medlemmerne og har derfor brug for en god dialog og stor opbakning fra medlemmerne, når medlemmernes sag skal tales overfor lederen.

Folkeskolereformen og DLF´s arbejde i forhold hertil
DLF og især DLF´s undervisningsudvalg følger nøje lærernes og skolernes udfordringer i forhold til
udvalgte områder i reformen. Anders Bondo og Bjørn Hansen, som formand for undervisningsudvalget i DLF, har ofte og tilsyneladende bedre dialog med undervisningsministeriet og ministeren
selv. Således er der udsendt brev fra ministeriet omkring en præcisering af uddannelseskravet i
forhold til den fagfaglige undervisning og hyrdebrev om brugen af § 16 b.
DLF´s Undervisningsudvalg har nedsat en række følgegrupper i forhold til digitale læringsmidler,
elevplaner, læringsplatforme, målstyret undervisning, nye fælles mål, og kompetenceudvikling.
Undervisningsudvalget har besøgt en række skoler, hvor arbejdet med reformen har resulteret i en
bedre skoledag for eleverne og en bedre arbejdsdag for lærerne. Her har bl.a. anvendelsen af USU
stor betydning: Nogle skoler har forlænget en række faglige lektioner med USU tid, således at man
forlænger en lektion til en time, og eleverne kan bedre nå at fordybe sig, samtidig med at lærerens
forberedelse er den samme, om det er til 45 min. eller en time. Andre skoler konverterer netop
USU til timer med to lærere for at styrke elevernes faglige niveau og - trivsel. Fælles for mange af
skolerne er, at man har ro på og prioriterer få elementer af reformen ad gangen.
7

Kalundborg Lærerkreds

www.kreds53.org

Folkeskolereformen lokalt
I forbindelse med folkeskolereformen har Kalundborg Kommune iværksat en række tiltag for at
kunne følge og synliggøre arbejdet og ikke mindst resultaterne ude på skolerne. Således har man
gang i indtil flere forskellige dokumenter og notater for at kunne samle trådene. Vi vil her give et
lille indblik i nogle af notaterne:
- ”Fremtidens Folkeskole i Kalundborg Kommune” blev vedtaget inden reformen og angiver
nogle pejlemærker fundet ud fra bl.a. borgermøder og elev-workshops.
- Procesplan, der beskriver elementer og aktiviteter/møder, som indgår i implementeringen
af folkeskolereformen, og som skal understøtte skolernes arbejde.
- ”Folkeskolereformen – Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune.” I dette oplæg beskrives kommunens praksismål, resultatmål og overordnede mål, og i forhold til disse skal man følge udviklingen på de
enkelte skoler og i kommunen som helhed.
- ”Folkeskolens Kvalitetsrapport” udarbejdes i Kalundborg Kommune hvert år, og den er omdrejningspunktet for opfølgning på, om der sker progression på skolerne og i kommunen
som helhed.
- I februar 2015 fik Børn- og Familieudvalget en ”Status på arbejdet med folkeskolereformen”, hvori arbejdet med og tiltag i forhold til reformen beskrives, og hvoraf det fremgår,
at ”vi arbejder i central styring, men med decentral udmøntning”. Skolerne har således god
mulighed for at sætte sit eget præg på rammerne og udførelse. Statusrapporten angiver, at
der fortsat vil være fokus på den åbne skole, trivsel og ungdomsuddannelse. Konkluderende
kan læses, at vi er godt i gang med implementeringen af folkeskolereformen i Kalundborg
Kommune, og at der er blevet udarbejdet flere dokumenter undervejs i processen, som
hver især skal bidrage til opfyldelsen af resultatmålene.
- Oplæg til ”Evalueringsdesign – Arbejdet med Folkeskolereformen” fra oktober 2015, som
Børn- og Familieudvalget også skulle tage stilling til. Heri skrives, at en evaluering undervejs
i reformen er vigtig for at give et løbende billede af udviklingen, og at den kan være et fundament for ny læring og videreudvikling. Der gives anbefalinger til indhold, og hvordan evalueringen gennemføres. Evalueringen skal især sige noget om, hvordan skolerne har arbejdet med reformen, men også om udviklingen i opfyldelsen af resultatmålene.
Det kan synes at blive en omfattende opgave, at få ”evalueringens samspil med øvrige undersøgelser og evalueringer” til at gå op i en højere enhed, for som der også står i oplæg til evalueringsdesign: ”Evalueringen har fokus på skolernes arbejde med praksismålene og resultatmålene. Det er
vigtigt at have for øje, at dette kun udgør en del af arbejdet med reformen. Resultaterne skal derfor ses i samspil med øvrige undersøgelser og notater, der er eller bliver udarbejdet undervejs. Her
vil der både være notater, der bidrager med viden og data til selve evalueringen, ligesom der er
notater, der skal betragtes som supplerende til evalueringen”.
Set fra den fagpolitiske vinkel kan det synes paradoksalt, at man med den store ihærdighed i opfølgning på reformen i Kalundborg Kommune ikke har et tværgående MED udvalg til at følge implementeringen, men har valgt at holde ”dialogmøder” med de faglige organisationer BUPL, FOA
og DLF et par gange om året, og hvor et fast punkt hedder ”Temperaturmåling”, men hvor der ikke
er lagt op til, at deltagerne med MED status kan få ført punkter til dagorden og deres synspunkter
8
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til referat. Kommunen skriver selv i statuspapiret om dialogmøderne: ”Fokus på dialogmøderne
spænder fra organiseringen af undervisningen, drøftelse af arbejdets tilrettelæggelse for personalet, kompetenceudvikling til fokus på elevernes faglige og sociale udvikling i forhold til de fastsatte
mål.” Alt sammen noget, som har indflydelse på lærernes vilkår i arbejdet.

Kongres 2015
Kongressen i september 2015 havde naturligt nok fokus på lærernes vilkår for at arbejde professionelt og med kvalitet i undervisningen. Således blev der lavet en kongresvedtagelse om udvikling
af det strategiske arbejde med arbejdstid, hvori det bl.a. nævnes, at der skal skabes mærkbare forbedringer på lærernes arbejdsforhold, og at de 15 konkrete initiativer i Bilag 4 skal medvirke hertil.
Den fælles opfølgning på alle niveauer, der er beskrevet i bilaget, skal bruges til, at medlemmerne
skal opleve, at Bilag 4 vil betyde en positiv forandring af deres arbejdsvilkår. Det er målsætningen
at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital.
Efter vedtagelsen har DLF iværksat en lang række tiltag for at følge op på situationen på skolerne,
og resultaterne fra medlemsmøderne i november 2015, hvor AMR og TR meldte tilbage til foreningen har klædt DLF rigtig godt på i den videre dialog med KL.
I forhold til lærernes vilkår i arbejdet var skolelederforeningens formand Claus Hjortdal under en
del pres fra mange af de delegerede på talerstolen. Der er ingen tvivl om, at lederforeningen hylder den enkelte leders ret til at lede og fordele arbejdet, men lederforeningens tavshed i forhold til
at se problemerne med Lov 409 i øjnene var på kongressen påfaldende. Claus Hjortdal erkendte
dog, at reformen er underfinansieret med 3 til 5 mia. kr. Senere på kongressen blev en vedtægtsændring vedtaget, hvor antallet af kongresdelegerede skoleledere blev nedsat fra ti til fire.
Antallet af hovedstyrelsesmedlemmer blev på kongressen vedtaget til fremover at bestå af 19
medlemmer mod hidtil 21 medlemmer. Dette blandt andet begrundet i foreningens fokus på en
ansvarlig økonomi. Formand og næstformand vælges på selve kongressen, og som bekendt blev
både Anders Bondo og Dorte Lange genvalgt.
Højst aktuelt i forhold til modtagelse af flygtninge blev der lavet en kongresvedtagelse om flygtningebørn: ”Danmarks Lærerforening vil tage initiativ til at afsøge mulighederne for, hvordan foreningen aktivt kan være med til at give flygtningebørn en god tilværelse i Danmark i samarbejde
med andre organisationer. - Der tages bl.a. kontakt til BUPL, Røde Kors, Børns Vilkår, Red Barnet
og Dansk Flygtningehjælp.”
Foreningens principprogram har været igennem en grundig revision og er efter vedtagelsen således blevet et noget mere læsbart dokument. Faktisk er det et meget vigtigt redskab for alle de organisationsvalgte, da det nøje beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger
sin praksis på. Principprogrammet henvender sig til foreningens organisationsvalgte til brug for de
valg, der træffes i den daglige praksis og i foreningens politikudvikling. Udover principperne indeholder principprogrammet en række overordnede politikker på væsentlige områder.
I principprogrammet lægges der vægt på at beskrive Danmarks Lærerforenings holdninger og politik. Der kan således ikke findes oplysninger om al gældende praksis eller regler i overenskomster
og lovgivning i principprogrammet. Principprogrammet danner sammen med foreningens vedtægter og professionsideal hjørnestenene for, hvordan vi som fagforening forholder os til os selv, vo9
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res opgaver og den fremtid, vi gerne vil præge for medlemmerne. Læs det på foreningens hjemmeside.

Valg til hovedstyrelsen i DLF, november 2015
Hovedstyrelsen er det øverste og vigtigste organ i DLF. Hovedstyrelsen leder det daglige arbejde
efter de rammer, kongressen har besluttet, og inden for disse rammer har hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne. Hovedstyrelsen vælges for fire år, og den nyvalgte hovedstyrelse er valgt for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019. Til dagligt er hovedstyrelsens arbejde organiseret i en række udvalg og fora.
Kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne gjorde et stort arbejde for at få jer medlemmer til at
stemme til valget, da det er vigtigt med en stor medlemsopbakning til hovedstyrelsen. Samtidig
anbefalede kredsstyrelsen at stemme på Bjørn Hansen, da han især har kredsene i det forpligtende
kredssamarbejde Sjælland På Tværs som sit bagland, og med hvilket han rådfører sig inden hvert
møde i hovedstyrelsen. Takket være mange stemmer fra jer blev Bjørn igen valgt ind i hovedstyrelsen, og vi kan fra kredsene fortsat komme med aktuelle problemer og udfordringer, som Bjørn
bringer videre til hovedstyrelsesmøderne, ligesom at Bjørn fortsat kan bede om vores syn på udvalgte punkter på dagsordenen til HS møderne. Bjørn fortsætter også i forretningsudvalget samt
som formand for undervisningsudvalget.
Samarbejdet med Kalundborg Kommune
Vi har et samarbejde med Kalundborg Kommune, men vi kunne ønske en større balance i.f.t. de
områder og emner, som vi gerne vil have sat højere på dagsordenen, og vi kunne ønske en tættere
og oftere dialog. Vi ved, at skal tingene lykkes, så skal lærerne være med – og det kniber.
Vi har i det forløbne år haft et par rigtig gode oplevelser, hvor vi kommune-kreds sammen har
planlagt 2 temadage omkring emnet social kapital, hvor skoleledere, TR og AMR har været samlet
til oplæg fra kompetente oplægsholdere og efterfølgende drøftelse af, hvordan man skal arbejde
videre med det på skoleplan. Lige nu drøfter vi sammen med kommunen, hvordan vi kan få en god
opfølgning af temadagene, så vi sikrer, at ”gryden bliver holdt i kog”.
Af andre områder, som vi i årets løb har bragt til drøftelse, skal bl.a. nævnes:
 praktikaftale
 rekruttering
 pædagoger i undervisningen
 varetagelse af fag-faglig undervisning
 vilkår for Impact Coach
 Mærsk ansøgning, linjefag
 uddannelsesplaner
 praktikvejledere
 biblioteksnetværk
 inklusionsformidlere
 inklusionsresurser
 prøveaftale, aftale om pulje mv. inden for bilag 4.
 elementer i folkeskoleloven, herunder § 16b.
På løndelen er samarbejdet todelt:
I forhold til forhåndsaftalen har vi for tiden et rigtig godt samarbejde med Kalundborg Kommunes
HR-afdeling. Vi er nået til en enighed , at der kan være midler i lokal løndannelse, som kan genfor10
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handles, således at lærerne ikke sakker bagud. Det resulterede i det forløbne år i, at vi kunne indgå
en forhåndsaftale, hvor begge parter blev tilgodeset og med virkning fra 1.4.2015, omfattende:
 et ekstra trin til lærere og bh.kl.ledere med 0-4 års anciennitet
 bh.kl. lederne fik forhøjet deres brobygningstillæg
 indførelse af kvalifikationsløn for ½ PD og ekstra linjefag
 forhøjelse af kvalifikationsløn for hel PD
 tillæg for funktionen Impact Coach.
I forbindelse med OK 15 skete en del ændringer i lønsammensætningen og på baggrund af dette
sammenholdt med den nye forhåndsaftale, skulle der udfærdiges nye lønaftaler for alle lærere og
børnehaveklasseledere pr. 1.4.15.eller 1.8.2015. Dette er – med HR-afdelingens ihærdige indsats –
foregået noget bedre end sidste år og med en del færre fejl i lønaftalerne end sidste år.
Men vi har helt tydeligt mærket et pres fra kommunens side i.f.t. at man med de nye ændringer –
både centrale og lokale tillæg - forsøger at modregne i tidligere aftalte lønforhold for den enkelte
lærer/børnehaveklasseleder. Det vil vi selvfølgelig ikke indgå aftale om. En central overenskomst
kan, efter vores opfattelse, ikke bruges til at forringe tidligere forhandlede tillæg, med mindre dette er indeholdt som en mulighed i den centrale overenskomst. Derfor er vi stadig i gang med lønforhandlinger om disse forhold, som for den enkelte lærer kan omfatte både mindre og større lønbeløb, men for os er det et princip.

Arbejdsmiljø
Kredsens arbejdsmiljøudvalg har i 2015 arbejdet med aktuelle emner i forhold til arbejdsmiljøet.
Samtidig har arbejdsmiljøudvalget fulgt HU´s arbejde på området. Man kan læse referaterne fra
HU-møderne på kommunens hjemmeside.
Det er blevet sværere at indkalde arbejdsmiljørepræsentanterne til fælles møde efter lov 409, så
derfor har kredsen taget initiativ til møder med TR/AMR/kredsen fra de enkelte skoler. Det har
vist sig, at disse møder er mulige at afholde.
Sammen med Kalundborg Kommune har kredsen i løbet af efteråret afholdt 2 møder om social
kapital. Det har været 2 gode og spændende møder, som forhåbentligt kan være med til at få sat
gang i arbejdet i TRIO-samarbejdet (Skoleleder, TR og AMR) på de enkelte skoler.
Emnerne i arbejdsmiljøudvalget har i 2015 bl.a. handlet om:
 Social kapital
 Sygefravær
 Trivsel på arbejdspladserne
 Vold/ trusler mod ansatte
 Arbejdet i regionen
 De ledige
Igen i år gentog vi medlemsundersøgelsen om medlemmernes arbejdsmiljø og kommunikation
med kredsen. Medlemsundersøgelsen blev i 2015 gennemført med en svarprocent på 48, 4 altså
lidt lavere end sidste år.
Der var en jævn fordeling af svarene fra alle skoler.
Konklusionen af arbejdsmiljøundersøgelsen blev:
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Det er meget alarmerende, at der stadigvæk er så mange, der har følt sig stresset af arbejdet. Dog
er tallet en lille smule bedre end sidste år
Det er ligeså alarmerende, at 21% har søgt læge, og 18% har været sygemeldt pga.af arbejdsbetinget stress eller andre arbejdsbelastninger. Det er godt, at antallet af sygemeldte er faldet en smule, men det er bekymrende, at antallet af personer, der har konsulteret læge stiger.
Lærerne taler sammen om arbejdsbelastningerne, men der tales sjældent om arbejdsbelastningerne i fora, hvor ledelsen deltager.
Kendskabet til retningslinjer og håndtering af arbejdsbelastningerne er for lille.
Der mangler en ledelse, som går forrest og sætter det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen.
Der er i denne undersøgelse rigtig mange kommentarer, dog lidt færre end sidste år. De fleste af
dem stadigvæk gående på stressende og dårligt arbejdsmiljø.
Konklusionen på kommunikationen mellem medlemmerne og Kalundborg lærerkreds:
Vi kan konstatere, at der generelt er meget stor tilfredshed med kredsens arbejde og i stor udstrækning også med tillidsrepræsentanterne.
Det er vigtigt for medlemmerne, at de oplever en kreds, der taler deres sag.
Der er rigtig mange, der bliver informeret via kredsens nyhedsbrev, men det er stadigvæk tillidsrepræsentanten, der er omdrejningspunktet i forhold til kontakten til kredsen.

Arbejdsskader
Vi oplever desværre i forbindelsen med vores lærerarbejde, at der forekommer arbejdsskader, og
nogle bliver syge af at gå på arbejde. Det er vigtigt, at arbejdsskaderne bliver anmeldt. Registrering af arbejdsskader har også betydning for arbejdet med at aflæse og evaluere skolens og ikke
mindst kommunens arbejdsmiljø.
I dette skoleår er der en fortsat tendens til, at flere har forladt arbejdet enten ved pension, afsked
eller forladt faget med bemærkning om ikke at ville/ kunne holde til at arbejde under de vilkår,
som vi oplever med den nye arbejdstidslov.
Indenfor det sidste år har vi modtaget 12 anmeldelser fordelt på 10 institutioner, et lille fald i forhold til de seneste år. Der er en ligelig fordeling mellem arbejdsskader og erhvervssygdomme.
Det er vigtigt, at alle episoder/arbejdsskader bliver anmeldt – hellere en for meget end en for lidt.
Henvend jer altid til arbejdsmiljørepræsentanten/tillidsrepræsentanten og kredsen i alle tilfælde
for at få vejledning.

Pædagogisk udvalg
Den lange skoledag, som er kommet med skolereformen, er en stor udfordring for mange elever
og dermed også for lærerne. § 16 b i folkeskoleloven åbner mulighed for at konvertere understøttende undervisning til fagopdelte timer med ekstra personale. Det er vigtigt, at denne mulighed er
kendt. I pædagogisk udvalg har vi informeret politikere og skolebestyrelser og givet tillidsrepræsentanterne baggrund for at drøfte på de enkelte skoler, om det kunne være en ide at arbejde i
den retning.
I disse tider modtager også Kalundborg flere flygtningebørn især fra Syrien. Børnene kommer hertil
uden sproglige forkundskaber og ofte med voldsomme oplevelser i bagagen. Hvis børnene kommer direkte ud på skolerne, står vi med en meget stor udfordring, da der ikke umiddelbart følger
midler med. Nogle af børnene starter i modtageklasse på Skolen på Herredsåsen. Vi er i gang med
at finkæmme love og paragraffer for at sikre os, at det foregår rigtigt, og vi er i gang med at undersøge omfanget af problemer, der opstår på skolerne.
12
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It-situationen er et stadigt tilbagevendende emne for os. Vi undersøger, hvordan netværket kører
på skolerne, hvordan det går med BYOD, om skolen har nok devices, så alle elever kan få, og om
tekniske problemer løses hurtigt og effektivt. It-problemer svækker undervisningen, besværliggør
forberedelsen og påvirker elevernes udbytte i negativ retning.
Vi har gransket KL’s nøgletal, hvor man kan se, hvordan Kalundborgs skolevæsen klarer sig i forhold til de øvrige kommuner i landet. Det er ikke opmuntrende læsning. Vi ligger lavt i fagligt udbytte og ligeledes i både faglig trivsel og i social trivsel. Der er naturligvis mange faktorer, der spiller ind, og i udvalget har vi i et nyhedsbrev givet nogle bud på sammenhænge og udviklingsmuligheder.
Hvert andet år gennemfører vi en undersøgelse om inklusion for at kunne følge udviklingen på området. Undersøgelsen blev gennemført i maj måned 2015. 89,7 % svarede, at de havde elever med
faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer i klassen, og 62,4 svarede, at de havde elever i
klassen, som tidligere ville have været i et tilbud uden for klassen. Det viser med stor tydelighed, at
udfordringen med at inkludere børn med særlige vanskeligheder vokser år for år. Da 80,1 % svarede, at de havde elever i klassen, der ikke fik den støtte, de havde behov for, må vi konkludere, at vi
til stadighed må sætte fokus på ressourcetildelingerne og på at følge de midler, som hver skole får
tildelt til at løfte inklusionsopgaven. Bliver pengene reelt brugt på inklusion?
Kommunens store satsning ”Visible Learning” følger vi tæt. Kredsen har en repræsentant i styregruppen, så der kommer løbende informationer til os. Vi interesserer os naturligvis for, hvilke nye
krav og forventninger der er til lærerne, og hvordan de nye krav bliver implementeret på skolerne.
Der er bestemt gode elementer i ”Synlig læring” og målstyret undervisning, men der er delte meninger om, om det er den rette vej at gå. Det er ikke alt, der kan og skal måles, og fokus skal ikke
kun lægges på det målbare. For at skabe en debat blandt vores medlemmer om dette arrangerede
kredsen d. 1. februar et fyraftensmøde for medlemmerne om netop denne problematik. Mette
Frederiksen, PD i almen didaktik, kom med et indlæg med titlen ”Synlig læring er en illusion – enøjet fokus på snævre læringsmål kan modarbejdes”.

Vedr. kursusudvalget:
Kursusudvalget har flere opgaver.
Hvert år arrangeres kursus for tillidsrepræsentanterne – med både dialog med folk fra Hovedstyrelsen – og input fra folk udefra. I år handlede det om dels TR’s mulighed for at gå ind i ledelsesrummet – og om måder hvorpå vi kan højne lærerjobbets anseelse.
I år inviterede Kreds 53 sine medlemmer på Åbent Kursus – hvor der ligeledes var besøg fra Hovedstyrelsen. Desuden blev vi præsenteret for en masse af de positive tal og statistikker vedr. folkeskolen, som man ellers sjældent hører om. Vi fik også et spændende oplæg om skolens historie,
- navnlig de sidste 30-40 år.
Endelig står kursusudvalget for den lokale back-up til nye tillidsfolk, der er i gang med deres uddannelse. Inden hver kursusgang har vi en snak om de lokale forhold, der knytter sig til de emner,
de skal arbejde med på uddannelsen.

Sagsbehandling
En meget vigtig del af arbejdet på kredskontoret er der, hvor sagsbehandlerne møder de medlemmer, som har behov for en snak om forskellige forhold. Det er henvendelser fra medlemmer,
som af forskellige grunde har behov for rådgivning i forhold til deres arbejds- eller livssituation. Det
kan dreje sig om arbejdsforhold, samarbejdsvanskeligheder, langvarig sygdom, stress, pension m.v.
– ofte 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 i forbindelse med sygesamtaler, tjenestelige samtaler, afsked og andre forhold i
forbindelse med ansættelsen.
Når medlemmer oplever, at arbejdsforholdene eller helbredet skranter, er det vigtigt, at der bliver
skabt en kontakt til kredsen, hvilket ofte sker med hjælp fra TR, AMR eller skoleleder. I disse tilfælde skal Kalundborg Lærerkreds sikre, at medlemmerne oplever, at deres lokale fagforening hjælper
dem bedst gennem forløbet, med afsæt i den virkelighed, de er bragt i eller har bragt sig 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 – disse er i
år blevet revideret og er selvfølgelig retningslinjer, som vi arbejder efter i kredsen

Løntjek, opgaveplaner, opgørelser
Vi har ikke i år som sådan deltaget i den landsdækkende løntjek kampagne, idet vi dels havde rigtig
mange til tjek sidste år, og dels har alle fået revideret deres lønaftale i forbindelse med sidste OK
og vores lokale lønaftaler. Dette har bevirket, at alle lønaftaler har været omkring kredskontoret til
gennemsyn og underskrift. I denne forbindelse har vi dog opfanget nogle fejl, som har givet rettelser til vores medlemmer, med efterfølgende korrekt løn og efterbetaling.
Dette har også bevirket, at mange har oplevet rettelser på deres løn, hvilket har givet nogle lange
og svært forståelige lønsedler. Dette har vi i kredsen brugt en del tid på at udrede, og vi har heller
ikke altid kunne forstå rettelserne, hvilket lønkontoret nogle gange også har haft svært ved at forklare, men vi har dog altid sammen med medlemmerne og lønkontoret fået det på plads til sidst.
Har man spørgsmål til sin løn eller vil have et tjek, kan man altid henvende sig på kredsen.
Grundlaget for den rigtige løn er også en rigtig opgaveplan – det har været et problem, idet overgangen til Puls/Educa har givet store problemer og udfordringer på skolerne og hos det enkelte
medlem. Vi har set mange 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 de sidste 2 skoleår. 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 arbejdstid. Dette også
set i lyset af en ny arbejdstidsaftale. De samme problemer har der så været, når der skulle laves en
opgørelse af ens arbejdstid efter skoleåret. Her har hver lærer krav på en opgørelse efter bilag 4 i
arbejdstidsaftalen. Dette har vi arbejdet meget med i kredsen og sammen med TR, og først nu er
det ved at komme på plads på skolerne. Dette er også en forudsætning for at være sikre på, at det
er den rigtige løn og arbejdstid, man har haft i det forgangne skoleår.

Hovedudvalgsarbejdet:
Kalundborg Kommunes personalepolitiske regnskab
Kommunalbestyrelsen vedtog i Budgetaftalen for 2015, at Kalundborg Kommune fremadrettet skal
præsentere en summarisk rapport over trivselsmålingerne i den administrative organisation til
Økonomiudvalget, og i forlængelse heraf besluttede direktionen at samle en række af de årlige
afrapporteringer på personaleområdet i et personalepolitisk regnskab startende med 2014. Det
personalepolitiske regnskab henvender sig til alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et
overblik på det personalepolitiske område. Formålet er at gøre status over personaleforhold og
aktiviteter på personaleområdet, herunder også arbejdsmiljø og trivsel. Regnskabet var på HU´s
dagsorden i april 2015, og der var enighed om, at det er et godt redskab. Inden længe skal
regnskabet for 2015 foreligge, og man vil så kunne sammenligne med sidste år i forhold til at se,
14

Kalundborg Lærerkreds

www.kreds53.org

om vi har en god udvikling med Kalundborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads.
Den attraktive arbejdsplads i Kalundborg Kommune
HU havde på sin årlige temadag inden sommerferien 2015 netop attraktive arbejdspladser på
dagsordenen, efter at medarbejdersiden i HU var i dialog med politikerne i økonomiudvalget inden
deres planseminar i foråret 2015. Her påpegede vi vigtigheden i at kunne fastholde og rekruttere
medarbejdere i og til kommunen. Flere fagområder og som bekendt hele lærerområdet står med
store udfordringer i forhold til at rekruttere uddannede medarbejdere. Emnet var også på
dagsordenen på HU´s årlige møde for formænd og næstformænd i november 2015, hvor de lokale
MED udvalg blev bedt om at melde tilbage, hvad de ser, der skal til for at skabe attraktive
arbejdspladser. Der er kommet en lang række relevante forslag ind, og de bliver nu bearbejdet og
systematiseret af arbejdsgruppen, som skal have et samlet forslag færdig til politikernes
planseminar i marts 2016. Bl.a. betoner mange MED udvalg vigtigheden af nærværende, retfærdig
og synlig/tydelig ledelse, hvor ledelsen kan håndtere kravene i social kapital. Vi har også slået til lyd
for at sætte fokus på de lidt ældre medarbejdere eller seniorer. Kravene til effektivitet og omstilling
bliver ikke mindre, men en arbejdsplads bør kunne se på, om man kan lette eller ændre nogle
arbejdsgange hos ældre medarbejdere.
Fremtidens kommunale velfærd
Dette emne er også sat på dagsordenen i HU og skal ses i sammenhæng med ovenstående. I
fremtidens kommunale velfærd bliver der ikke sat flere ressourcer af, men til gengæld skal der
vedvarende sættes fokus på, hvordan vi løser opgaverne, og om vi kan gøre tingene ”anderledes og
smartere”. Det kræver, at Kalundborg Kommune har fokus på løbende kompetenceudvikling af
medarbejderne, og at der prioriteres penge til dette. Det kræver også, at man har fokus på
sammenhængen mellem krav og ressourcer, at ledelsen, de lokale MED udvalg og medarbejderne
generelt ude på institutionerne får drøftet og forventningsafstemt, hvordan man yder bedst
kvalitet og service for borgerne inden for den givne ramme.
Organisationsfortælling
Der blev i foråret 2015 nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at skabe Kalundborg
Kommunes organisationsfortælling. Arbejdsgruppen, som til at starte med kun bestod af ledere,
ønskede at medarbejdersiden i HU også deltog i arbejdet med at skabe fortællingen, da det skal
være en fælles fortælling for hele organisationen. Således deltager tre medarbejdere fra HU i
gruppen. Der er ingen tvivl om, at kommunerne er i konkurrence med hinanden i at fastholde og
rekruttere medarbejdere, og derfor vil man gøre rigtig meget for at give et godt billede af
Kalundborg Kommune som et attraktivt sted at arbejde. Desuden er håbet jo også, at
medarbejderne vil bosætte sig i kommunen. I det forløbne år har kommunen ansat en bosætningsog en kommunikationskonsulent.
Medarbejdersiden har i 2015 deltaget i en række projekter, hvor opgaven har været at finde mulige
besparelser. Medarbejdersiden har bidraget med viden ”fra gulvet” og afdækning af mulige
konsekvenser, men har ikke taget ansvar for udmøntningen af besparelserne, da det jo ligger hos
direktionen og politikerne. Bedst som man troede, at det var dét, kom der et omprioriteringsbidrag
ind over, som betyder, at en ny sparerunde vil blive sat i gang. Man kan diskutere, om
medarbejderne skal stille sig til rådighed i disse projekter, men vi tror, og bliver også anbefalet af
vores organisationer, at det er bedre at have indflydelse, end at sætte sig helt uden for.
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Kompetenceudvikling på lærerområdet i Kalundborg Kommune
Kalundborg Kommune skriver i ”Status på arbejdet med folkeskolereformen”, at folkeskolen skal
være endnu bedre, og at det derfor er afgørende, at lærere og pædagoger har et højt fagligt niveau, og at skolelederne har stærke pædagogiske lederkompetencer og generelle ledelseskompetencer.
Derfor har (bemærk) alle ansatte i 2014/2015 været på kursus i relationskompetencer. I skoleåret
2015/2016 tilbydes enkelte ansatte fra hver skole samt ledere en overbygningsuddannelse i at
coache og lede medarbejdere med fokus på relationer og udvikling.
Som bekendt har kommunalbestyrelsen bevilget 5, 9 mio. kr. i Visible Learning, som er et projekt,
der strækker sig over tre år, og hvor man er i færd med at klæde IP, Impact Coaches, på alle skoler
på til sammen med lederne at sparre kollegerne i synlig læring hos den enkelte elev. Hvordan ser
vi, at der foregår læring, og hvordan giver vi eleverne feedback? Der arbejdes på mange fronter i
forhold til det store projekt, og James Nottingham fra VL guider projektgruppen ”Guiding Coalition”, bestående af ledere og repræsentanter fra BUPL, FOA og DLF, igennem at få lavet kommunens visioner for:
 Den synligt lærerende elev.
 Kend din virkning.
 Inspirerede og passionerede lærere.
 Feedback.
PUC, kommunen pædagogiske udviklingscenter, er i gang med et ”brusch up” forløb på alle skoler i
LP, som vil strække sig over et par år, da jo alle skolerne skal igennem det.
Derudover forestår der en større kompetenceudvikling i forhold til at få opfyldt målsætningen om
linjefagsuddannede lærere, og hertil har kommunen søgt midler. Man kan se, at der er store udfordringer i fag som fysik, musik og tysk, men også i forhold til læsevejledning og praktikvejledning.
Her skal vi så nævne den største udfordring, som hedder rekruttering af uddannede lærere i det
hele taget, men det er jo et kapitel helt for sig.

”Social kapital – mindre fravær, fra ord til handling”
I november 2014 blev der i forbindelse med at finde besparelser nedsat en kommunal arbejdsgruppe, som skulle se på kommunens sygefravær, som lå over landsgennemsnittet. Sygefravær og
dårligt arbejdsmiljø koster mange penge, og kan man nedbringe sygefraværet ved at forbedre arbejdsmiljøet, ja så er der ”lavt hængende frugter” at hente.
I arbejdsgruppen har der udover ledere deltaget to medarbejderrepræsentanter fra kommunens
hovedudvalg, nemlig de to arbejdsmiljørepræsentanter Ellen Dane (DLF) og Elsebeth Mehtmann
(SL), og det er der kommet projektet ”Social kapital – mindre fravær” ud af. Det skal understreges,
at arbejdsmiljørepræsentanterne har budt ind med deres erfaringer og viden, men at de ikke står
til ansvar for selve udkommet af projektet.
Projektet indeholder nogle overordnede indsatser:
 Lokal indsats overfor enheder med fravær over 5 %, hvor det lokale MED udvalg får besøg af
kommunens rejsehold (en medarbejder fra HR), som vil italesætte institutionens udfordringer ud fra facts og fraværstal, og hvor MED udvalget får tilbudt et uddannelsesforløb med
værktøjer til at tackle udfordringerne.
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 Stormøde/event afholdt i biografen den 8.1.2016 for alle AMR, ledere og TR i kommunen,
hvor tre institutioner, som med succes har nedbragt fraværet, fik overrakt en check. På andenpladsen var Kirke Helsinge Skole.
 Lokal indsats overfor enheder med fravær under 5 %. Disse enheder vil også få besøg af et
rejsehold i forhold til tiltag, som kan fastholde institutionens lave fravær.
 Kompetenceudvikling til TRIO (AMR, leder og TR) og MED udvalg. Disse vil få tilbudt kompetenceudvikling inden for social kapital, stress, mental robusthed og i brugen af fraværspolitikken, statistik i arbejdet med fravær koblet på brug af jobcenterets fraværskonsulent og
mulighedserklæringerne.
 Kompetenceudvikling til ledere i ”afholdelse af den gode vanskelige samtale” og i drift i forhold til fastholdelse, procedurer og ”fast track” forløb.
 Udrulning af hjemmeside til brug for AMR, ledelse og TR med en række værktøjer, de kan
bruge.

Synscenter Refsnæs – Region Sjælland
Synscenter Refsnæs, Regionen Sjællands landsdækkende skole for synshandicappede, er virkelig
ude i en omstillingsproces. Til trods for, at vi ved, at antallet af synshandicappede er stort set konstant, så oplever vi, at kommunerne vælger at holde eleverne i egne tilbud, og elevtallet i folkeskoledelen på Synscenter Refsnæs falder fortsat. Det er trist, for den ekspertise og kompetence, som
findes på Synscenter Refsnæs er ikke mulig at opretholde i en kommune, og vi risikerer at miste
kompetence, og at kompetenceudviklingen stagnerer. Vi har også i år oplevet afskedigelser pga.
elevnedgang.
Synscenter Refsnæs må derfor forsøge at tilpasse sig de nye tider. Det er bl.a. sket ved oprettelse
af en efterskole og ved styrkelse af STU-tilbuddet. Status lige nu er, at de to tilbud er godt i gang
med at få fodfæste, og det er bestemt godt.
Den store usikkerhed om institutionens fremtidige ”udseende” påvirker selvfølgelig arbejdsmiljøet
og giver utryghed blandt medarbejderne.
Kredsen har et tæt samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund (SL), som har pædagoger
ansat på Synscenter Refsnæs, og vi holder jævnlige møder med vore tillidsrepræsentanter med
henblik på at opkvalificere MED-arbejdet og styrke en fælles tilgang til udfordringerne.

Vedr. Facebook og hjemmesiden:
I februar 2015 gik vi over til den nye hjemmeside-løsning. Den har en noget anderledes opbygning
end den tidligere, - men opleves forhåbentlig anvendelig og informativ.
Vi har forsøgt os med nogle små kampagner på Facebook – fx op til det kommunale budgetseminar
og i forbindelse med hovedstyrelsesvalget. Det er vores fornemmelse, at mange ser budskaber og
facts, som vi kan dele ad den vej.
Til både hjemmesiden og vores facebookside er ideer, kommentarer mv. meget velkomne til
lova@dlf.org

Sjælland På Tværs – Det forpligtende kredssamarbejde
Sjælland På Tværs har en række fora for samarbejde: Et formandsnetværk, et arbejdsmiljøforum,
et kursusforum, et pædagogisk forum samt et forum for pensionisterne. Udover at inspirere og
udveksle erfaringer kredsene imellem betjener disse fora vores organisationsvalgte og laver konferencer og kurser for en række interessenter.
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Arbejdsmiljøforummet har i flere år lavet en arbejdsmiljøkonference med deltagelse af især AMR,
forvaltningsfolk, skoleledere og TR. Årets konference den 3. februar 2016 havde titlen ”Dialog som
udgangspunkt for det gode samarbejde”. Konferencen samlede over 200 deltagere, hvilket viser,
at der er behov for, at vi tager fat i aktuelle og centrale emner.
Det pædagogiske forum udbyder for første gang i år en konference inden for det pædagogiske område og har således udsendt indbydelsen ”Hvad vil vi med skolen?” den 6.4.2016, hvor ud over de
før nævnte interessenter også AKT- og inklusionslærere samt politikere er inviteret

Fraktion 4
Pensionisterne i Kalundborg Lærerkreds har også i det forløbne år haft gode oplevelser. I det daglige varetages arbejdet af fraktion 4-udvalget, i daglig tale ”de fem,” som bliver valgt på fraktionens
årsmøde hvert år i april måned.
I 2015 har der været tur til Rudolf Tegners Museum og Statuepark i Dronningmølle i Nordsjælland i
juni måned, og i august gik turen til Zen-haven i Vedde.
Læsekredsen har kørt med 3 mødegange før jul og 3 efter jul. Programmet for hvilke bøger, der
skal læses, bliver sammensat på baggrund af de ideer, der kommer i løbet af vinteren.

Regnskab
Igen i år kommer vi ud med et lille overskud.
Vi har stort set haft det samme medlemstal i 2015 som vi har ved starten af 2016. Så det er rigtig
fint at vi heller ikke i 2015 har oplevet medlemsnedgang.
Vi har i slutningen af oktober holdt åbent kursus, som der var planlagt med. Her deltog 42 medlemmer.
Så har vi fået lavet lyddæmpning i vores store mødelokale. Vi synes, der var luft i økonomien til
det, og det har gjort en kæmpe forskel både i forhold til møderne i lokalet men også for dem, der
arbejder på kontoret under møderne.
På EDB-området har vi købt en enkelt bærbar computer mere og i slutningen af året fik vi skiftet
vores kopimaskine. Kopimaskinen er leaset så kopimaskineudgifterne er dog stort set de samme
som tidligere bare med en ny maskine.
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Regnskab 2015
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Forslag til kontingent 2016
Kredsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2016
Medlemmer, omfattet af lockouten i 2013: 231 kr. pr. måned
Medlemmer, ikke omfattet af lockouten i 2013: 651 kr. pr. måned
Kontingentberegning ud fra medlemstallet pr. 31.12.2015:
Fraktion 1 – 2

231 Kr.

1.264.032 kr.

Fraktion 1 – 2

456 medlemmer
medl. tilskud
456 fra DLF

100 Kr.

547.200

kr.

Fraktion 4

170 medlemmer

44 Kr.

89.760

kr.

Fraktion 6

6 medlemmer

14 Kr.

840

kr.

Kontingent i alt

1.901.832 kr.

Årligt kontingent til hovedforeningen:
Fraktion 1 - 2
fraktion 1 og 2

456 medlemmer
medl. tilskud til
456 kreds

420 kr.

2.298.240

kr.

100 kr.

(547.200)

kr.

Fraktion 4

170 medlemmer

71 kr.

144.840

kr.

Fraktion 6

6 medlemmer

94 kr.

6.768

kr.

1.902.648

kr.

Frikøb
Kredsstyrelsen foreslår nedenstående frikøb:
Nettotimer
FTR og HU

Bruttotimer
Kreds frikøb

Kredsformand
(Kongresdelegeret + sagsbehandler)

927,5

870

Næstformand
(kongresdelegeret)

940

450

4 KS-medlem a’ 448
Kasserer
Sagsbehandler

1792
137
575
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 2015 og 2016 og 2017
(tallene er i tusinde)

Budget Regnskab
2015
2015

Budget
2016

Budget
2017

Indtægter:
Kontingent til kreds
Administrationsbidrag S.F.
Akutfond
Diverse indtægter
Renter og kursgevinster
Indtægter i alt

1901
12
398
0
10
2321

1880
12
371
4
7
2274

1901
12
345
4
10
2272

1901
12
345
4
10
2272

Udgifter:
Fraktion 4
Styrelsesudgifter
Akutrefusion
Mødeudgifter
Faglig klubber
Kurser og konferencer
Medlemsarrangementer
Personaleudgifter
Kontorhold og EDB
Lokaleudgifter
kontingentopkrævning
Renter
Udgifter i alt

31
1243
96
115
10
145
100
200
170
160
27
24
2321

18
1156
70
86
7
119
121
180
124
206
27
27
2141

20
1300
96
90
10
117
90
190
145
160
27
27
2272

20
1300
96
90
10
117
90
190
145
160
27
27
2272
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Ændring af valgprocedure for valg af kongresdelegerede i kredsene
I Kalundborg Lærerkreds’ vedtægter står, at valg til kredsstyrelse foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte retningslinjer.
Hovedstyrelsen har på sit møde d. 9. december 2015 ændret hovedstyrelsens retningslinjer for
valg af kongresdelegerede.
Kredsstyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen forud for valg til kredsstyrelse ændrer i vedtægterne således, at vi allerede ved generalforsamlingen her i 2016 kan følge de nye retningslinjer.
I slutningen af den skriftlige beretning er trykt den nugældende procedure for valg.
I stedet for denne procedure foreslås nedenstående ændring til vedtægterne, som er i overensstemmelse med hovedstyrelsens fastsatte retningslinjer:
Forslag vedtægtsændring: § 12 stk. 1 udgår og erstattes af ny § 12 stk. 1:
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.

Forslag til vedtagelse på Kalundborg Lærerkreds’ generalforsamling, d. 11. marts 2016
Lærere og børnehaveklasseleder i Kalundborg Kommune kræver ordentlige og aftalte vilkår for
vort arbejde.
Vi kan konstatere, at der i Kalundborg Kommune ikke har været politisk vilje til at indgå en kommunal aftale om arbejdstid med Kalundborg Lærerkreds. Dette er ikke tilfredsstillende og fremmer
ikke politikernes mål om Kalundborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads.
Det forøgede undervisningstimetal, Lov 409’s stive rammer for arbejdstiden, nye samarbejdsrelationer og de stigende krav til individuelle mål for elevernes læring og næsten fuld linjefagskompetencedækning, der fulgte med folkeskolereformen, har sammen med kravene om øget inklusion
presset vores arbejdstid maksimalt.
Med bilag 4 i OK15 har såvel KL som DLF forpligtet sig til i fællesskab at fremme arbejdsvilkår, der
gør det muligt, at vi kan lykkes med opgaven.
Kredsstyrelsen skal derfor arbejde for tiltag og kommunale aftaler, der bl.a. sikrer:
 en god dialog og fælles forståelse af bilag 4 – herunder tilstrækkelig og fastlagt tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen
 dialog om balance mellem opgaver og resurser
 fælles vilkår på udvalgte områder, herunder prøveaftale, flextidsaftale, dialog om
opgaveplanen, opgørelse af arbejdstid
 acceptable vilkår for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
Vores arbejdsgivere, kommunalpolitikerne, må nu vise konkret vilje til forpligtende samarbejde.
God ledelse er sammen at skabe holdbare løsninger.
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Valg
Valg af kongresdelegerede og suppleanter for perioden 1.4.16 – 31.3.18 foregår efter hovedstyrelsens retningslinjer. Disse er indarbejdet i vedtægter for Kalundborg Lærerkreds, § 12.
Hovedstyrelsens retningslinjer kan rekvireres på kredskontoret.
Valgprocedure:
Følgende har tilkendegivet opstilling
Kredsformand:

Karen Sørensen, Firhøjskolen, genopstiller.

Kredsstyrelsen:

Anita Rathje, Hvidebækskolen, genopstiller.
Elsebeth Henriksen, Nyrupskolen, genopstiller.
Henriette Eriksen, Svebølle Skole, genopstiller.
Lone Varming, Høng Skole, genopstiller.
Niels Finne, Buerup Skole, genopstiller.

Suppleanter til kredsstyrelsen:
Hasse Christensen, Rynkevangsskolen, genopstiller
Marianne Labuz, Skolen på Herredsåsen, opstiller.
Kongresdelegeret:

Henriette Eriksen, Svebølle Skole, genopstiller

Suppleanter for den kongresdelegerede, der ikke er formand:
Revisorer:

Ruth Christensen, Rørby Skole, genopstiller
Tina Johnsen, Firhøjskolen, genopstiller

Revisorsuppleant:

Kars Kr. Sørensen, Hvidebækskolen, genopstiller

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 pædagogiske, 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 vedtægter § 5.
Stk. 2. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent inden udgangen af hvert kvartal,
fortaber medlemsrettighederne, indtil kontingentrestancen er betalt. Medlemmer, der trods 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 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
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 forvejen ved opslag på lærerværelserne samt på www.folkeskolen.dk ’s kalender.
Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:
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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 generalforsamlingen være formanden/kredskontoret i hænde. Endelig dagsorden meddeles
medlemmerne ved opslag på lærerværelset senest 5 dage før generalforsamlingen.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på 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 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 2 kongresdelegerede, som samtidig er medlemmer af kredsstyrelsen.
Blandt de kongresdelegerede vælges en kredsformand.
Derefter vælges 2 suppleanter for den kongresdelegerede, som ikke er kredsformand. Disse er
samtidig medlemmer af kredsstyrelsen.
Der vælges 2 kredsstyrelsesmedlemmer.
Den samlede kredsstyrelse består derefter af 6 medlemmer.
Der vælges 2 suppleanter til kredsstyrelsen.
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. 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 udpeges blandt kredsens øvrige medlemmer. Efter valg på en ordinær valggeneralforsamling tiltræder styrelsen sit hverv den 1. april.
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Stk. 2. Et forslag om mistillidsvotum til styrelsen for kredsen kan behandles på en lovligt indkaldt
generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen
med denne.
Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder styrelsen til en ekstraordinær generalforsamling
til afholdelse inden for 1 måned (juli måned fraregnet) med nyvalg af kredsstyrelsen på 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:
- kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af kredsstyrelsesmedlemmerne giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- kredsstyrelsen kan nedsætte faste udvalg og ad hoc udvalg og vælger repræsentanter til udvalg
mv., hvor kredsen er repræsenteret.
§ 16
Kredsstyrelsen foranstalter, at der på hver arbejdsplads inden for kredsens område vælges en tillidsrepræsentant 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 hovedstyrelsen. 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 ledelsen, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden
og eventuelle vedtægter.
Kredsstyrelsen indkalder til jævnlige tillidsrepræsentantmøder, herunder i forbindelse med ordinære kongresser. 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 kontaktperson og en stedfortræder ud af egen midte.
Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for valg af kontaktperson og dennes stedfortræder jf.
DLF’s vedtægter § 11 A og § 11 B.
Stk. 3. Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant/kontaktperson behandles efter DLF’s
vedtægter § 11 stk. 3, § 11 A stk. 3 eller § 11 B stk. 3.
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§ 17
Kredsstyrelsen drager omsorg for, at valg af delegerede til fraktion 4’s årsmøde foregår efter de af
hovedforeningen til enhver tid udmeldte retningslinjer.
§ 18
Kalundborg Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis 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
bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.
Stk. 3. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige
fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlig fond.
§ 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 ekstraordinære generalforsamling den 22.
marts 2012 træder i kraft straks.
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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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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:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

10-15
10-15
10-18
10-15
09-13

I skolelukningsperioder (efterårsferie, mellem jul og nytår, vinterferie og i juli måned) er kredskontoret bemandet
efter behov. 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 23. MARTS 2017
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