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Forslag til forretningsorden  

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

2. Dirigenten leder vedtagelse af forretningsorden og valg af stemmetællere samt afvikler 

mødet efter den endelige dagsorden. 

3. Medlemmer får ordet i den rækkefølge de begærer det. Forslagsstillere får ordet, før 

man går over til debat om forslaget. Formanden, kredsstyrelsesmedlem og forslags-

stillerne kan når som helst begære ordet, ligesom dirigenten eller styrelsen kan tillade 

en kort svarreplik samt begrænse taletid.  

4. Kredsstyrelsen eller 30 medlemmer kan beslutte, at en afstemning skal ske skriftligt. 

Personvalg er skriftlige. 

5. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog ikke vedtægtsændringer 

som ifølge vedtægterne kræver 2/3 flertal. 
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2 

I denne skriftlige beretning er vi dykket ned i 

en del af de områder, kredsstyrelsen har ar-

bejdet med i det forløbne år. Redigeringen af 

den skriftlige beretning er afsluttet primo 

marts. Den mundtlige beretning, der aflægges 

på generalforsamlingen, skal ses dels som et 

supplement til denne skriftlige beretning, men 

også som et bud på, hvilke udfordringer, vi 

skal arbejde med det kommende år. 

Skoleåret 2016/17 blev skudt i gang med ef-

fektueringen af det politiske delforlig, som blev 

lavet i forbindelse med Budget 17, da der end-

nu var et omprioriteringsbidrag i spil, nemlig 

nedlæggelse af Afdeling Grevinge, flytning af 

Sprog- og ordblindeklasserne til Afdeling Hør-

ve samt til efterårsferien flytning af Asmindrup 

Skole- og Videnscenter til Herrestrup. Det indebar forandringer og det, man vist kalder udfor-

dringer, for mange – både elever, lærere og pædagoger. Pladsen blev mere trang i Asnæs 

og i Hørve, mens man fik lidt mere luft i Herrestrup. Kvadratmeteroptimering er et ord, vi nu 

også kender i Odsherred Kommune. 

Men belært af erfaringer, ved vi, at forandringer er et ufravigeligt vilkår, hvilket vi i skrivende 

stund endnu engang må erkende med opsigelser fra både kommunaldirektør og den ene af 

kommunens skoleledere. Hvad det nye år må berige os med af forandringer på centralt hold i 

kommunen, men også på det decentrale i kommunens skoler og afdelinger er vi naturligvis 

spændte på. Dette år er jo også kommunalt valgår, og det kommer formodentlig heller ikke til 

at gå ubemærket hen. 

I kredsstyrelsen ser vi frem til at se rigtig mange til vores generalforsamling, hvor vi afslutter 

med medlemsmøde om OK18 med besøg af Gordon Ørskov Madsen. Formand for Overens-

komsudvalget i DLF. 

Kredsstyrelsens skriftlige beretning 2017 
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Ny kredsstyrelse 

Ved generalforsamlingen i marts sidste år 

valgte Grethe at stoppe sit hverv som for-

mand. Det betød, at vi sad som en forholdsvis 

ny og grøn kredsstyrelse med Christina som 

mest erfarne medlem med blot 6 års erfaring. 

Det giver udfordringer – og muligheder. 

Kredsstyrelsen holdt i august et døgnseminar, 

hvor der blev arbejdet med det kommende 

års opgaver og udfordringer. Mange ting skal 

vi finde ud af fra start, men samtidig har vi og-

så en frihed til at gøre nye ting, for der er ikke 

rigtigt noget ”plejer” og vi kan altid undskylde 

os med, at vi ikke ved bedre.  

 

Det kan ses flere steder. Bl.a. har vi arbejdet 

med at gøre vores hjemmeside lidt mere up-

to-date. Her har vi også forsøgt os med et ny-

hedsbrev, som nu har snart tre numres histo-

rik. Vi har også haft formand og næstformand 

på besøgsrunde på (næsten) alle afdelinger 

for at hilse på afdelingslederne sammen med 

TR på den lokale afdeling, og for at blive præ-

senteret blandt lærerne. Hvis I kommer forbi 

kredskontoret, er der også blevet rykket lidt 

rundt, så vi som ny kredsstyrelse kan finde os 

selv. Der har været lidt nyindretning, og i skri-

vende stund, er vi i færd med etablering af nyt 

fibernet samt nyt telefonsystem. Pga. vores 

etablering som ny kredsstyrelse har der også 

været en del kursusaktivitet, som har bevir-

ket, at det ikke altid har været muligt at be-

mande kontoret helt optimalt. Vi håber, at I 

som medlemmer ikke har været generet af 

dette. 

 

 

Arbejdstid 

I skoleåret 2016/17 har vi som i det foregåen-

de år haft en arbejdstidsaftale indgået mellem 

kredsen og kommunen. Et historisk rids: Da 

der i starten af 2015 blev indgået en arbejds-

tidsaftale mellem kreds og kommune, altså 

før OK 15, indgik der elementer af det, som 

OK 15 Bilag 4 kom til at indeholde. Bla. mulig-

heden for en flextidsaftale og sammenhæn-

gende og fastlagt tid til teamsamarbejde.  Da 

denne aftale blev evalueret i foråret 2016 i 

forbindelse med genforhandling af aftalen, var 

et af de punkter, der var potentiale for at ar-

bejde med, udformningen og indholdet i op-

gaveoversigten samt muligheden for drøftelse 

af denne samt tidspunktet for, hvornår drøftel-

sen skulle finde sted. Som opfølgning på 

OK15, hvor det politiske arbejdspapir, omtalt 

som Bilag 4,skulle evalueres jvf. aftalen mel-

lem KL og DLF, holdt kredsen i oktober må-

ned et evalueringsmøde med forvaltning, sko-

leledere og nogle af afdelingslederne. Drøftel-

sen blev holdt på baggrund af en surveyun-

dersøgelse blandt TR´ene, som kredsen hav-

de lavet. Her var der lidt divergens i opfattel-

sen af, hvorvidt man er nået i mål med arbej-

det i forbindelse med opgaveoversigten. Men 

det er dog en fælles opfattelse, at der er sket 

forbedring i forhold til sidste år. Lærerne til-

kendegav, at det giver en mærkbar forskel, at 

der er et maksimalt undervisningstimetal, lige-

som de var glade for den mulighed, flextidsaf-

talen gav for en grad af fleksibilitet. Et af de to 

punkter, der umiddelbart fyldte for lærerne 

var, at registreringsværktøjet i forbindelse 

med flextidsaftalen ikke fungerer eller bruges 

optimalt. Det blev der besluttet, at der skulle 

kigges på. Desuden var det absolut mest 

presserende ønske fra lærerne, at der var en  
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fastlagt tid til forberedelse. Oplevelsen af, at 

forberedelsestiden er det, der er tilbage i sid-

ste ende. når undervisning og alle øvrige op-

gaver er løst, var årsag til mange frustratio-

ner. Der var fra ledelsesside opmærksomhed 

på betydningen af tid til forberedelse. Over-

ordnet set, vurderede begge parter, at der 

fandt en konstruktiv dialog sted, samtidig 

med, at begge parter var enige om, at der er 

emner/områder, hvor det er svært at nå til 

enighed. Med denne evaluering i lommen 

drog kredsstyrelsen og nogle af TR´erne samt 

skolechef og enkelte ledere til fælles regionalt 

dialogmøde i Ringsted arrangeret af Kl og  LC 

(Lærernes Centralorganisation) faciliteret af 

konsulentfirmaet  Rambøll. Der blev afholdt 

seks af disse regionale møder, som har været 

omtalt i bla. Folkeskolen. Formålet var at dele 

viden om det, der fungerer. Et af dagens op-

mærksomhedspunkter var for flere af delta-

gerne, at der er SÅ forskellige vilkår i de for-

skellige kommuner. Desuden var det tydeligt, 

at i ingen af de kommuner, hvor der er indgå-

et en aftale eller et forståelsespapir, har man 

fortrudt. 

Sidst i december valgte man så, som del af 

det politiske forlig om budgettet 2017, fra di-

rektionens side at lave en spørgeskemaun-

dersøgelse som evaluering af den nuværen-

de aftale. Den blev iværksat med forholdsvis 

kort varsel og svarfrist umiddelbart efter jul. 

Resultaterne er netop kommet, og kredssty-

relsens formand og næstformand har været 

inviteret til en drøftelse af resultaterne med 

borgmesteren, direktøren for området samt 

skolechefen. Der blev udvekslet synspunkter 

og drøftet forskellige muligheder og konse-

kvenser. Det videre forløb omkring evalue-

ring/genforhandling er endnu ikke aftalt. 

Lønpolitik 

Kredsen arbejder, ligesom man gør centralt, 

for en løn, som passer til et arbejde, der ofte 

udføres som et kollektivt anliggende, og der-

for er målsætningen, at vi arbejder for en for-

håndsaftale med så mange lokale lønmidler 

som muligt aftalt ens for alle. Desuden arbej-

der vi for, at den tager udgangspunkt i de fag-

lige kvalifikationer, der kræves for ansættel-

sen.  

Vi har i år afholdt to Åbent Hus-

arrangementer i forbindelse med Løntjek. Der 

er stadig nogle uafklarede forhold i forbindel-

se med bl.a. visse vejledertillæg. Men vi fandt 

nogle lærere, der ikke havde fået deres ret-

mæssige tillæg i forbindelse med tosprogsun-

dervisning og tale/høreundervisning. For en-

kelte af dem betød det mere end 20.000 kr. 

 

Sagsbehandling 

Vi har i det forløbne år brugt en del tid på af-

skedssager og medlemmer ramt af langtids-

sygdom. Det har været vigtigt i kredsens ar-

bejde, at man tager alvorligt, at afsked er en 

voldsom indgriben, naturligvis for den enkelte, 

men også for kolleger og elever. Ligegyldigt 

hvad årsagen er til en afsked, bør det foregå 

ordentligt. Derfor er kredsen gået i dialog med 

forvaltning og skoleledere omkring, hvordan 

vi sikrer dette. I parentes bemærket, har vi 

sammen med konsulenter fra hovedforenin-

gen, der altid hjælper i afskedssager, fået for-

handlet ordentlige vilkår igennem for de impli-

cerede medlemmer. Mht. langtidssygemeldin-

ger, har vi nyligt bedt om at få vilkår omkring 

senioraftaler/seniorstillinger drøftet i Hoved-

udvalget, da vi oplever, at der er meget uens 
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vilkår for at indgå en sådan aftale. Og det 

kunne måske netop være medvirkende til, at 

man fik langtidssygemeldte tilbage i job på en 

god måde. 

Kommunen har valgt at arbejde med sygefra-

vær gennem projektet Sunde Fællesskaber. 

Overbygningsafdelingerne var udvalgte til at 

deltage i projektet, som har kørt henover vin-

teren og hvis mål det er at nedbringe sygefra-

været. På hver af afdelingerne har man skul-

let sætte mål for, hvor meget man vil nedbrin-

ge sygefraværet. Hvordan der følges op på 

det, og hvordan projektet nu efterfølgende 

skal implementeres på andre afdelinger er 

endnu ikke fastlagt. 

 

Arbejdsmiljø 

DLF har prioriteret 5 pejlemærker for den 

kommende arbejdsmiljøstrategi.  

 Fremme af arbejdsglæde og trivsel 

 Forebyggelse og tidlig indsats 

 Holdbare løsninger i et helt arbejdsliv 

 Arbejdsmiljøperspektiver medtænkes 

altid 

 Kontinuitet, systematik og koordinering 

Punkterne dækker over, at arbejdsmiljø igen-

nem længere tid har været et overset felt i ar-

bejdet for medlemmernes vilkår. Således er 

det DLFs strategi, at vores arbejdsmiljøvilkår 

fremover skal medtænkes på alle planer, fra 

skoleårets planlægning og helt ned i den en-

keltes vilkår for undervisning.  

Det tværfaglige samarbejde Sjælland på 

Tværs (SPT-Amil) om arbejdsmiljø har gen-

nem året arbejdet med input til denne strategi 

og lagt vægt på, at arbejdsmiljøet er afgøren-

de for, at vi kan være lærere hele livet. SPT-

AMIL har ligeledes arbejdet med tiltag om-

kring politianmeldelse af voldsepisoder og 

hvad der kan gøres, for at sikre lærernes mu-

ligheder for erstatning, hvis en voldsepisode 

ikke anmeldes. Derudover har arbejdet kon-

centreret sig om den årlige konference om 

arbejdsmiljø, der hvert år afholdes først i fe-

bruar.  

Ved Arbejdsmiljøkonferencen 2017 havde vi 

besøg af journalist og tidligere lærervikar Rik-

ke Tjørring, der under overskriften ”Lærer - 

rank ryggen” kunne berette om, hvordan det 

var for en udefrakommende at træde ind i en 

verden, der var præget af stort tidspres. Rikke 

kunne således uddele en hel del skulderklap 

til os lærere, for at være både omstillingspa-

rate og i stand til at navigere i kaos. Herefter 

fortalte Michael Danielsen fra Psykiatrifonden 

om stress og hvad der sker, når stress ram-

mer den enkelte og arbejdspladsen. At stress 

ikke længere er noget, der kan siges kun at 

ramme den enkelte, betyder, at stress i langt 

større grad, skal betragtes som et problem, 

der angår hele arbejdspladsen. Sidst, men 

ikke mindst, gav Helle Hein et oplæg omring 

motivation af eks. Primadonnaer, et emne, 

der ramte mange i salen. Det er ikke nødven-

digvis et minus at være primadonna, bare 

chefen ved, hvordan sådan en fungerer. Da vi 

altid inviterer ledere, er det vores håb, at de 

har fået øjnene op for, hvorfor der er så man-

ge følelser blandet ind i lærergerningen, og at 

primadonnaen er et aktiv for enhver skole.  

Det fremtidige arbejde omkring arbejdsmiljø 

vil i Kreds 51 bl.a. fokusere på større inddra-

gelse af den enkelte AMR. Derfor indkaldes 

AMR fra hver afdeling til møde i kredsen i  
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april. Det er vores håb, at vi i langt højere 

grad fremover kan mødes med AMR, både 

for sig selv og sammen med tillidsfolkene fra 

afdelingerne. 

 

Pædagogik 

Det pædagogiske område er det vi lærere 

brænder for – det er undervisningen af børne-

ne. Men undervisningen eller kerneopgaven 

er så meget mere end ”blot” de timer, vi står i 

klassen. For at arbejdet i klassen skal lykkes, 

så eleverne bliver så dygtige, som de kan, 

kræver det en masse mere, end at man kan 

sit faglige stof som lærer. Det kræver forbere-

delse, der tilgodeser alle elevernes faglige 

udgangspunkt. Det kræver relationsarbejde. 

Det kræver evaluering og feedback til alle ele-

ver. Det kræver et velfungerende og effektivt 

teamsamarbejde. Det kræver indsatser i for-

hold til udsatte- eller udfordrede elever. Det 

kræver elevsamtaler i forhold til både faglig 

og social trivsel. Det kræver et godt og velfun-

gerende skole/hjem-samarbejde. Det kræver 

sparring med kolleger og pædagogisk ledel-

se. Det kræver en linje/enighed i det pædago-

giske arbejde, afdelingen laver. Det kræver 

faglig stolthed, og at man har rammerne og 

dermed muligheden for at levere det stykke 

arbejde, der gør, at alle elever bliver så dygti-

ge, som de kan. 

I dette skoleår har der været fokus på rigtig 

mange ting indenfor det pædagogiske områ-

de udover det, man kunne kalde kerneopga-

ven. 

Linjefagsuddannelse for matematik har i år 

været prioriteret. Måske med udgangspunkt i 

de resultater, der foreligger i de nationale test 

og ved afgangsprøveresultaterne. Det har og-

så været grundlag for et Matematikløftprojekt, 

der blev præsenteret og sat i værk efter jul. 

Her er matematiklærerne på 4. årgang  på 

alle afdelinger indkaldt sammen med to læ-

ringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. 

Mærsk-projektet omkring Professionelle Læ-

ringsfællesskaber er kørt videre med nye te-

ams.  

Projektet omkring styrkede overgange er som 

sådan blevet afsluttet med en evaluerings-

workshop i september, men der arbejdes i en 

arbejdsgruppe videre med at lave en over-

gangsmanual/årshjul for overgange. 

Arbejdet omkring modtageklassen og med at 

lave en model for udslusning til distriktsafde-

lingerne har været i gang og har bl.a. inde-

holdt to temaeftermiddage, hvor UCSJ stod 

for indholdet. 

Der har politisk været arbejdet med ny børne- 

og ungepolitik. En politik, der også vil have 

indflydelse på det pædagogiske arbejde, der 

laves på skolerne. I forløbet har eleverne og 

skolebestyrelsernes forældrerepræsentanter 

været inddraget. Det færdige forslag har væ-

ret hørt i MED-udvalgene, hvor medarbejder-

ne fik det præsenteret og fik mulighed for at 

udtale sig. 

Kvalificering af tilbud til ordblinde har været 

på dagsordenen blandt læsevejledere og ko-

ordinatorer af den supplerende undervisning 

samt ledelse og skolekonsulent. Det har med-

ført, at der udarbejdes fælles procedurer på 

området. 

Åben Skole har fået en portal, der formidler 

tilbud til skolerne – Skolen i virkeligheden. 

Proceslederen af projektet har været på be-

søg på alle afdelinger for at formidle mulighe-

derne. Efterfølgende har vejlederne været  
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indkaldt til møde sammen med nogle af de 

lokale interessenter, for at opkvalificere de 

tilbud, der lokalt kunne udbydes. 

Turboforløb til de elever på 8. årgang, som er 

vurderet ikke-uddannelsesparate har foranle-

diget, at de ansvarlige lærere har været på 

opkvalificerende kursus for at kunne forestå 

disse forløb. 

Der er i januar blevet afholdt et Datamøde for 

et forum af politikere, forvaltning, skolebesty-

relser, skole- og afdelingsledere, vejledere, 

PLC-lærere og faglige organisationer. Her 

blev der præsenteret data for faglige resulta-

ter og trivsel. Der blev desuden kort arbejdet i 

grupper omkring mulige indsatsområder og 

dette arbejde skal så føre til en revideret 

handleplan for Folkeskolen. Den præsenteres 

på Skolekonferencen, som afholdes 17.-18. 

marts. Deltagerkredsen er skolebestyrelser, 

Børne- og Uddannelsesudvalget, repræsen-

tanter for faglige organisationer og Ungeen-

heden, skoleledelserne, fagcenterchef og di-

rektør for området. 

Pædagogisk dag blev afholdt d. 25. februar. 

Indholdet af dagen var centreret om ”Børn, 

der laver rabalder” og motivation i teori og 

praksis. De to oplægsholdere, Hanne Veje og 

Dorthe Ågård bidrog til en god dag med mu-

lighed for at få bedre viden og forståelse for 

specielt ”rabalderbørnene”. Der var bred enig-

hed om, at dagens indhold var både relevant 

og anvendeligt i praksis. 

Mht. Læringsplatform – et af tiltagene i Bru-

gerportalinitiativet, aftalen mellem regeringen 

og KL – er der i dette skoleår sket det, at 

KMD, der stod bag EDUCA valgte at købe 

UVdata, der stod bag Min Uddannelse. Og i 

erkendelse af, at Min Uddannelse nok var 

bedre end EDUCA, valgte KMD at satse på 

den. Derfor har alle lærere her i starten af 

2017 været på workshop for sætte sig ind i 

denne nye læringsplatform. Heldigvis tyder de 

første spæde erfaringer på, at brugerfladen er 

bedre og de muligheder, der ligger, faktisk 

kan blive et mere brugbart værktøj for lærer-

ne.  

Samlet set, kan vi vist konkludere, at ingen 

lærere i Odsherred Kommune har kedet sig i 

år! Vi har en forhåbning om, at man i den re-

viderede handleplan for Folkeskolen i Ods-

herred Kommune samler og prioriterer indsat-

serne, samt inddrager de fagprofessionelle, 

nemlig lærerne, så ejerskabet og et prioriteret 

fokus kan gøre, at den fælles indsats i kom-

munen har den ønskede effekt for kommu-

nens børn og unge.  

 

TR 

Vi har i år været udfordret af, at der på to af-

delinger ikke har været nogen, der ønskede 

at stille op til hvervet som TR.  I september 

lykkedes det at få valgt en TR i Hørve og her i 

starten af januar er det også sket i Fårevejle. 

Det er vi rigtig glade for. Selvom vi gør, hvad 

der er os muligt, har vi ikke mulighed for at 

være det daglige bindeled mellem medarbej-

dere og ledelse. Og det er et nødvendigt bin-

deled. Vi ser, at på de afdelinger, hvor dette 

samarbejde fungerer godt, er der meget min-

dre brug for vores assistance. Vi er stadig op-

mærksomme på, at der i hvervet ligger utro-

ligt meget arbejde, som ikke opleves til fulde 

at blive kompenseret under de nuværende 

vilkår. Det vil vi arbejde for at forbedre. 
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Fraktion 4 

2016 har været et godt og aktivt år for fraktion 

4, Pensionisterne. 

Årets første arrangement var ÅRSMØDET.  

Det blev holdt på Hotel HøjbySø. 

Som gæstetaler havde vi inviteret Birgit  

Bruun, som er vores nye HS- medlem. Vores 

tidligere HS-medlem Greta Jørgensen havde 

valgt at stoppe efter mange års godt arbejde. 

Birgit fortalte om sine arbejdsopgaver som 

HS- medlem og hvilke udvalg hun sidder med 

i. Hun vil arbejde for, at årsmødet flyttes til 

februar, så arbejdet bliver bedre fordelt over 

året. 

På dette møde sagde vi farvel til Grethe 

Funch som kredsformand – men vi sagde ik-

ke definitivt farvel til hende, da hun gerne vil 

gå ind i udvalget, da pensionistarbejde altid 

har været en af hendes kæpheste. 

I uge 22 var vi afsted på den årlige uden-

landsrejse, og den gik til Rügen. 23 pensioni-

ster deltog og vi var begunstiget af et dejligt 

vejr. Vi boede på et godt hotel i Stralsund. En 

dejlig, indholdsrig tur med en gemytlig og 

munter stemning. Anders var som sædvanlig 

vores guide, og han var som altid super vel-

forberedt, så alle kunne få svar på deres 

mange spørgsmål ! 

Sommerudflugten d. 24. august gik  i bus til 

Skåne. Vi besøgte Lund Domkirke og Bosjø 

Kloster. Her spiste vi frokost og derefter fik vi 

en guidet rundtur i de smukke omgivelser. 

Igen var vi heldige med et fantastisk flot som-

mervejr, så det blev en virkelig god dag. 

Efterårsudflugten d. 2. november bød på 

rundvisning i FN byen. En stor oplevelse. Da-

gens andet besøg var Designmuseet. Her var 

der en kompetent og interessant rundvisning. 

Det er disse møbler, som vi i dag betragter 

som designklassikere. Cafè Petersborg var 

rammen om frokosten. Til denne udflugt sør-

ger man selv for transporten. 

Teateraftenen var d. 3. november. Vi morede 

os over DANSETIMEN med Jesper Asholt og 

Annette Heick – og fandt også stof til eftertan-

ke. Den skønne buffet inden forestillingen var 

også til alles tilfredshed. 

Litteraturgruppen har været flittig og 8 ro-

maner er planlagt. Birte har overtaget bestil-

lingen af bøgerne på Nykøbing bibliotek. Det 

fungerer godt og de bøger, vi har læst, er Puk 

Damsgård: Hvor solen græder, Ane Riel: Har-

piks, Anne-Cathrine Ribnitzsky: Orkansæso-

nen og den store stilhed, Anthony Doerr. Alt 

det lys, vi ikke ser, Jon Kalmansson : Menne-

skets hjerte, Anne Lise Marstrand Jørgensen: 

Dronningen af Saba og Kong Salomon og  

Ulvens blik af Jonna Odgaard. 

Udvalgsmøderne  bruger vi til at planlægge, 

hvilke aktiviteter, vi skal have. Vi uddelegerer 

arbejdet, så vi har nogle gode oplæg at tage 

stilling ud fra. Vibeke er kredsens repræsen-

tant i udvalget, og hun holder os opdateret 

med det aktuelle arbejde i kredsen. Annie og 

Jan Erik orienterer om arbejdet i Det forplig-

tende kredssamarbejde. De er nu også beg-

ge blevet valgt til årsmøderepræsentanter, og 

de fremlægger de emner, der er oppe. Især 

har emnet om tidspunktet for, hvornår man 

skal opnå kontingentfritagelse været til debat. 

Desuden vil vi gerne have det 5. pensionist-

kursus tilbage, men det er endnu ikke lykke-

des! 
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Christina Even 

(formand) 

 Anders Christensen 

(næstformand) 

Vibeke Friis 

Nielsen 

Lasse Porsild 

Grundtvig 

Lars Levin  

Andersen 

Kredsstyrelsen  

Fraktion 1: 255 
Fraktion 2: 16 
Fraktion 4: 167 
I alt: 438 

Medlemstal  (marts 2017) 

UCO Kompetenceforløbet: Tina Zimmermann (AMR) 

Fællestillidsmand: Christina Even 

Odsherred Lærerkreds – kreds 051  
Højby Hovedgade 39 
4573 Højby  
Tlf.: 59 30 23 51  
E-mail: 051@dlf.org  
http://www.dlfodsherred.dk/ 
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Kredsstyrelsens skriftlige beretning 2017 

Foreløbig dagsorden til generalforsamlingen 

1) Valg af dirigent  

2) Forretningsorden  

3) Beretning  

4) Regnskab  

5) Indkomne forslag  

6) Fastsættelse af frikøb til kredsstyrelsesmedlem-

mer  

7) Budget og fastsættelse af kredskontingent  

8) Evt.  

Pause og spisning  

 

Oplæg og debat med DLF’s formand 

for overenskomstudvalget  

Gorden Ørskov Madsen  
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