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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 forslagsstil-

lerne 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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Forord ved formanden 

2 

I årets skriftlige beretning har vi lavet nedslag i nogle af de områder, som kredsstyrel-

sen har arbejdet med i det forløbne år. Redigeringen af den skriftlige beretning er af-

sluttet medio februar, hvorfor noget af det højaktuelle omkring OK18 ikke vil være 

medtaget. Den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, skal ses dels 

som et supplement til denne skriftlige beretning, men også som vores bud på, hvilke 

opgaver og fokusområders vi som kredsstyrelse skal arbejde med i det kommende år. 

Dette skoleår har indtil nu været præget af debatten om vores skolestruktur. Det blev 

fra politisk side, kort efter sommerferien, meldt ud, at der skulle sættes en evaluering 

af strukturen i gang. Det er en evaluering, som vi fra kredsstyrelsen har efterlyst i for-

skellige fora igennem længere tid. Dog fandt vi timingen lige op til et kommunalvalg 

vidt utidig. Dette begrundet i vores bange anelser om, at debatten op til valget kun kom 

til at handle om struktur og ikke om indholdet i Folkeskolen. Heldigvis havde vi været så 

forudseende allerede i foråret at tage initiativ til at arrangere et valgmøde i samarbejde 

med Skolebestyrelserne i NORD og SYD samt FOA og BUPL. Det gjorde, at det lykkedes 

os at få bragt noget af indholdet i Folkeskolen ind i debatten. Mht. strukturen, ja så er 

det jo en længere historie, som vi vil vende tilbage til senere i denne skriftlige beret-

ning.  

Det er jo i år en valggeneralforsamling, og alle kredsstyrel-

sens medlemmer ønsker at genopstille. I kredsstyrelsen ser 

vi frem til at se mange til vores generalforsamling, der bliver 

afholdt lidt som den plejer, da vores nylige medlemsunder-

søgelse viste, at der ikke var de store ønsker om forandring. 

Vel mødt! 

Kredsstyrelsens skriftlige beretning 2018 
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Skolestruktur 

Som nævnt i forordet, kom skolestrukturen til 

at fylde rigtig meget i den kommunale valg-

kamp. Den politisk bestemte evaluering af 

strukturen blev sat i gang i efteråret med af-

slutning sidst i oktober. Det betød, at man re-

elt set ikke havde svarene fra evalueringen, 

da politikerne begyndte at melde ud, hvordan 

løsningen skulle være. Vi har fra kredsens 

side fra strukturens start udtrykt interesse for 

at få den evalueret, men i vores øjne betyder 

en evaluering netop en evaluering. Her kigger 

man på fordele og ulemper, fokusområder, 

udfordringer tydelige fejl m.m. for så derefter 

at tilrette/ændre for at opnå et bedre resultat. 

Det er der måske ikke så mange stemmer i! 

Vores oplevelse var, at de fleste partier hur-

tigt meldte ud, at der skulle ledelse tilbage til 

de enkelte matrikler. Ja, et udvalgsmedlem 

udtalte endda til avisen, at stod det til ham, 

skulle NORD- og SYD-skolen nedlægges og 

de nuværende ledere omplaceres eller opsi-

ges. Dette blot 4 dage efter skolestart og op-

start for en nyansat leder i SYD.  

Og ja, måske ville en evaluering vise, at det 

var den bedste løsning, men at man ikke hav-

de tålmodighed til at afvente resultatet og her-

med udvise rettidig omhu, kan vi kun beklage.  

Evalueringen viste sig at pege i rigtig mange 

retninger. Der var ikke noget entydigt svar på, 

hvordan den nuværende struktur oplevedes. 

Bortset fra et punkt, som skilte sig markant 

ud. Der var en oplevelse af manglende/

tilstedeværende daglig pædagogisk ledelse 

på samtlige afdelinger.  

Det politiske flertal besluttede, at det ”gamle” 

udvalg skulle beslutte, hvad, der skulle sen-

des i høring, og at det så blev det ”nye” ud-

valg, der skulle tage stilling til høringssvarene 

og handle derudfra. Der skulle så tages en 

beslutning i foråret med virkning fra august 

2018. Dette frarådede vi fra kredsens side, da 

vi mente, at der blev for lidt tid til at forberede 

en mulig ændring. Om det var held i uheld 

eller det, som udvalgets næstformand kaldte 

en fejl på størrelse med Rundetårn, skal jeg 

lade være usagt, men pga. en administrativ 

uopmærksomhed, ville man ikke kunne over-

holde fristen for nedlæggelse af skoler d. 1. 

marts, hvis høringsperioden skulle overhol-

des. Derfor blev resultatet, at det, der bliver 

besluttet bliver med virkning fra skoleåret 

2019/20. Det bevirker, at der bliver en længe-

re periode med mulighed for at kvalificere be-

slutningen. Bl.a. på opfordring fra kredsen, 

har man valgt at lave fokusgruppeinterviews 

og dialoger med medarbejdere, ledere og for-

ældre, så beslutningen kan træffes på et så 

oplyst grundlag som muligt. Til at facilitere 

denne proces har man valgt at få en ekstern 

konsulent. Vi ser frem til at medvirke i denne 

proces, så politikernes beslutning om fremti-

dig struktur i Odsherred kan række langt ud i 

fremtiden og ikke blot til næste kommunal-

valg. 

 

Kommunalvalg 2017 

Og apropos kommunalvalg. Som tidligere 

nævnt besluttede kredsen allerede i foråret at 

spørge Skolebestyrelserne, FOA og BUPL, 

om de havde interesse i, at vi arrangerede et 

valgmøde om Folkeskolen sammen. Skolebe-

styrelsen fra Herrestrup Skole- og videnscen-

ter valgte ikke at deltage, men de andre bak-

kede op om projektet. Det resulterede i et vel-

besøgt valgmøde d. 1. november i aulaen på 
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Sydskolens afdeling i Vig. Her var der bl.a. 

stor politisk opbakning til at kigge på en korte-

re skoledag, at prioritere folkeskolen med me-

re økonomi og at sørge for mere pædagogisk 

ledelse på afdelingerne.  

Udover dette valgmøde havde kredsen også 

inviteret alle opstillede partier til møde på 

kredsen for at drøfte aktuelle problemstillinger 

omkring skolen. Det var det heldigvis de fle-

ste, der takkede ja til. Det resulterede i man-

ge gode drøftelser, og vi fik mulighed for at 

nuancere det billede, politikerne havde af læ-

rere og skolen. Bl.a. var det en stor overra-

skelse for de fleste, at vores lokale aftale om 

arbejdstid ikke gav mulighed for en generel 

opblødning af den fulde tilstedeværelse. Man 

troede, at det var den enkelte afdelingsleder, 

der kunne afgøre, hvordan man udmøntede 

den del af aftalen. 

Resultatet af det nye byråds konstituering var, 

at Børne –og uddannelsesudvalget på nær et 

enkelt medlem er helt nyt. Kredsen har allere-

de haft et møde med den nye formand for ud-

valget – Søren With – og ser frem til et dialog-

baseret og respektfuldt samarbejde. 

 

Arbejdstid  

Sidste år aftalte vi, at der skulle laves et rej-

sehold, hvor der blev kigget på registrering af 

arbejdstid i forhold til fix- og flex. Det har be-

stået af, nu tidligere afdelingsleder fra Højby, 

Lone Balslev Marcussen og Anders Christen-

sen fra kredsen. Der vil i løbet af foråret være 

en opsamling af dette arbejde, så der kom-

mer en ensretning i, hvordan ting/opgaver bli-

ver registreret.  

Vi oplever dog stadig uhensigtsmæssigheder 

omkring opgaveoversigten. I vores lokale af-

tale står, at den udarbejdes før hver normpe-

riode, dvs. før skoleårets start. Det er ikke 

det, vi oplever, sker. Desuden opleves det, at 

dialogen omkring opgaveoversigten flere ste-

der mere er en orientering, end en egentlig 

dialog. 

Pga. de igangværende overenskomstforhand-

linger har der ikke været taget initiativ til en 

genforhandling af vores lokale aftale. Vi har 

dog en tro på, at man fra kommunens side er 

interesseret i en god lokal aftale, ligegyldigt 

hvordan OK18 end falder ud. Ikke mindst 

pga. rekrutteringsproblemer. Vores egen op-

gørelse fra 1.8.17, baseret på lønaftaler, siger 

at der er knap 15 % af de fastansatte lærere, 

der ikke er læreruddannede. Og der er kom-

met flere til siden, så vi har et reelt problem, 

som helt sikkert ikke vil blive afhjulpet, hvis 

vores arbejdsvilkår forringes. 

 

De mindre medlemsgrupper 

Vores mindre medlemsgrupper – bh. kl. lede-

re, PPR, UU - er pt vores smertensbarn. Vi 

lovede sidste år, at I ville blive inviteret ind til 

møder på kredsen, og det må vi så erkende, 

er en af de ting, vi har forsømt at få prioriteret. 

Det håber vi at kunne rette op på i løbet af 

foråret/forsommeren. Ligesom vi håber at 

kunne afholde møder med forskellige grupper 

af vores vejledere på skolerne for at kunne 

hjælpe med at kvalificere rammerne for deres 

arbejde. 

Kredsstyrelsens skriftlige beretning 2018 
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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 valgte i år at lave løntjek på alle afdelinger i 

stedet for at lave åbent hus på kredskontoret. 

Det var velbesøgt, og heldigvis fandt vi ikke 

større fejl. 

 

Sagsbehandling  

Sidste år kunne vi melde om mange afskeds-

sager. Det har heldigvis ikke været tilfældet i 

år. Der har naturligvis været nogle, og for de 

berørte er det en alvorlig og indgribende ting 

at blive afskediget. Det forsøger vi naturligvis 

at hjælpe medlemmer så godt igennem som 

det er os muligt. Antallet af langtidssygemel-

dinger har heldigvis også været mindre i det 

forløbne år, men det er stadig et fokusområ-

de, som har vores bevågenhed, specielt om-

kring arbejdsmiljømæssige udfordringer. 

 

Arbejdsmiljø  

Sunde Fællesskaber: 

Grundtvigsvej, Fårevejle, Asnæs og Højby 

deltog i ’17 i ”Sunde fællesskaber”, et projekt 

med fokus på sygefraværet. Igennem proces-

sen blev der indført en ny statistik til TRIO-

grupperne, så de kunne følge forskellige kate-

gorier. Især det pletvise sygefravær er kom-

met i fokus. Både i NORD og i SYD er syge-

fraværet faldende allerede. Vi kan nu håbe 

på, at der også i TRIO-grupperne lægges lige 

så meget vægt på forebyggelsen af sympto-

merne som på behandlingen af dem.  

Odsherreds Kommune har ligeledes – næ-

sten – vedtaget en revideret sygefraværspoli-

tik, der skiller ”omsorgssamtaler” fra 

”sygefraværssamtaler” og som fungerer som 

værktøjskasse for dem, der skal tage sig af 

de syge kollegaer. Vi håber, at vores ledere 

vil begynde at anvende netop kommunens 

egne retningslinjer, når de arbejder med lære-

re, der bliver syge af eller på jobbet. 

 

Arbejdsmiljø 

DLF vedtog og begyndte at indføre sin Ar-

bejdsmiljøstrategi. 

DLF vil prioritere fremme af arbejdsglæde og 

trivsel  

DLF vil prioritere forebyggelse og tidlig ind-

sats 

DLF vil prioritere indsatser, der fremmer hold-

bare løsninger i et helt arbejdsliv 

DLF vil prioritere at arbejdsmiljøperspektiver 

altid medtænkes 

DLF vil prioritere kontinuitet, systematik og 

koordinering  

 

Strategien blev fulgt op af en pjece om ”Vold, 

trusler og magtanvendelse”. Denne meget 

brugbare pjece er taget i brug, ikke af Kred-

sen pga. den manglende tilladelse til at ind-

kalde AMR, men af kommunens arbejdsmiljø-

konsulent Birthe Skytte, der p.t. er vores  
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bedste advokat m.h.t. indførelse af pjecens 

procedurer om indsendelse af anmeldelser. 

Det står fortsat sløjt til med registreringen af 

vold og trusler i skolesystemet. 

 

Lærerarbejdsliv 2017 

Rapporten ”Lærerliv 2017”, udarbejdet for 

Danmarks Lærerforening af Oxford Research,  

afslørede, at det stadigvæk er eleven, der bli-

ver sat i centrum, når man spørger lærere, 

hvad der giver mening i arbejdet. At arbejde 

og lykkes med børn er stadigvæk det, der dri-

ver lærerenes arbejdsglæde i folkeskolen.  

 

Arbejdsmiljøkonferencen 2017 

Konferencen 2017 havde titlen: Et holdbart og 

balanceret arbejdsliv i en folkeskole i foran-

dring. Ved konferencen gav Thomas Milsted 

et oplæg om trivsel og arbejdsglæde, der i sit 

udgangspunkt ikke havde ændret sig siden 

2015. Det var til at høre på oplægsholderen, 

at det er et stykke arbejde, der stadigvæk er 

langt fra færdigt.  Nete Korsgaard Niss fra 

Oxford Research fremlagde rapporten 

”Lærerliv 2017”, omtalt tidligere, og her efter 

gik Mads Lønnerup på med ”Stå fast og vælg 

til”, om balancen mellem integritet og omstil-

lingsparathed. Konferencen havde et stort 

fremmøde og vi håber, at de fremmødte hav-

de en god og lærerig dag. 

 

EU i folkeskolen 

2017 var også året, hvor EU pludselig be-

gyndte at trænge sig langt ind i skolen. Dette 

skete i forbindelse med 

”Databeskyttelsesforordningen”, der i al sin 

enkelthed går ud på at kortlægge og overvå-

ge enhver bevægelse af information, der in-

deholder personfølsomme data. Der er p.t. 

ikke i Odsherred Kommune nogen melding 

om, hvad dette betyder for dem, der dagligt 

arbejder med elevers personoplysninger, men 

vi venter spændt, idet d. 25. maj er skærings-

datoen for at beskytte sig selv imod de gan-

ske store bøder, EU har varslet for dem, der 

ikke overholder forordningen.  

 

Pædagogik  

Sidst kunne vi berette om alle de tiltag, der 

var sat i værk udover det, vi kalder kerneop-

gaven – nemlig undervisning, men for at gen-

tage mig selv fra sidste år: Undervisningen 

eller kerneopgaven er så meget mere end 

”blot” de timer, vi står i klassen. For at arbej-

det 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 læ-

rer. Det kræver forberedelse, der tilgodeser 

alle elevernes faglige udgangspunkt. Det 

kræver relationsarbejde. Det kræver evalue-

ring og feedback til alle elever. Det kræver et 

velfungerende og effektivt teamsamarbejde. 

Det kræver indsatser i forhold til udsatte- eller 

udfordrede elever. Det kræver elevsamtaler i 

forhold til både faglig og social trivsel. Det 

kræver et godt og velfungerende skole/hjem-

samarbejde. Det kræver sparring med kolle-

ger og pædagogisk ledelse. Det kræver en 

linje/enighed i det pædagogiske arbejde, af-

delingen 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 dygtige, som de kan. 

 

Kredsstyrelsens skriftlige beretning 2018 
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Heldigvis er projekttiltagene ikke gået over 

gevind i dette skoleår, så der har været mere 

ro til at lade de sidste års tiltag bundfælde sig 

og få mulighed for at lade det virke i dagligda-

gen. Fokus i dette skoleår har primært været 

at få Bo Hejlskovs principper, som lærerne 

blev præsenteret for til den pædagogiske dag 

i februar 2017, ind under huden sammenholdt 

med den nys vedtagne politiske handleplan 

for folkeskolen. Arbejdet med de tre søjler: 

Bedre faglige resultater, Øget inklusion og 

Øget trivsel hos elever og medarbejdere er så 

småt startet op på afdelingerne og på dette 

års pædagogiske dag var der lagt optil  lokalt 

at arbejde med dette indhold. Udover det lo-

kale arbejde var der oplæg af Tine Basse Fi-

sker, som fint komplementerede det igangvæ-

rende arbejde og til manges tilfredshed sås 

som en kontinuitet i arbejdet i stedet for et nyt 

tiltag. 

På to af afdelingerne, Nordskolen, afdeling 

Højby og Sydskolen, afdeling Hørve har der i 

indeværende skoleår været et inklusionspro-

jekt i gang. Det er finansieret af midler fra Un-

dervisningsministeriets inklusionspulje , og 

der er sidst i januar udsendt en besked på 

Fællesnettet angående dette og det videre 

arbejde med at implementere det, projektet 

kalderen kulturforandring på alle afdelinger. 

Dette sker velvidende, at midlerne fra Under-

visningsministeriet ikke længere er til stede, 

og det derfor er helt andre præmisser, en så-

dan implementering skal ske på. Vi har fra 

kredsen haft en plads i projektets styregrup-

pe. 

Dette års kvalitetsrapport viste, at eleverne i 

Odsherreds kommune ved afgangsprøverne i 

skoleåret 2016/17 præsterede på niveau eller 

som forventet ud fra Undervisningsministeri-

ets socioøkonomiske reference. Ikke fordi det 

i sig selv er et mål at præstere som forventet, 

men den fremgang, der er præsteret er sket 

på en baggrund af diverse forandringer 

(reform, strukturændring, Lov 409), hvilket vi 

mener, kalder på anerkendelse til medarbej-

derne. Ikke noget, vi har været forvænt med. 

Sidste år kunne vi i den mundtlige beretning 

fortælle om en øget landspolitisk opmærk-

somhed på, at målstyringen var gået over ge-

vind. Og her må vi sige, at noget er lysnet. 

Forligskredsen bag folkeskolen indgik den 19. 

maj 2017 aftale om at løsne bindingerne i 

Fælles Mål. Det førte til at et enigt Folketing i 

december vedtog en lovændring med virkning 

fra d. 14. december, der betyder at de 3.170 

færdighedheds- og vidensmål i Fælles mål 

bliver vejledende i stedet for bindende. Det 

skal give den enkelte lærer større frihed til 

selv at tilrettelægge undervisningen. For at 

sikre den bedst mulige implementering af af-

talen har undervisningsministeren nedsat en 

rådgivningsgruppe, som skal rådgive om im-

plementeringen af aftalen. Rådgivningsgrup-

pen skal komme med anbefalinger til overord-

nede retningslinjer/principper for følgende 

konkrete vejledningsmaterialer: 

-Revidering af læseplaner 

-Revidering af undervisningsvejledninger 

-Ministeriets skabeloner for undervisningsfor-

løb og undervisningstilrettelæggelse på 

EMU.dk 

-Rådgivning af UVM ift. evt. øvrige understøt-

tende tiltag i sektoren  

 

For at opnå den frihed som forligskredsen øn-

sker med lovforslaget er der nedsat en ar-

bejdsgruppe (undergruppe til Rådgivnings-

gruppen) 
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Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra 

det kommunale niveau, lærerne, vidensperso-

ner og undervisningsministeriet  

Arbejdsgruppen skal producere et anbefa-

lingskatalog til udmøntningen af den politiske 

aftale om reduktion af antallet af bindende 

mål i Fælles Mål i tilknytning til de digitale læ-

ringsplatforme, for det betyder naturligvis og-

så noget for kommunens indkøbte lærings-

platform – Min uddannelse, som jo er lavet ud 

fra de oprindelige bindende mål. 

 

TR  

Sidste år kunne vi fortælle, at vi havde udfor-

dringer med ikke at have TR på alle afdelin-

ger. Det lykkedes at få en TR i Fårevejle, men 

han fik desværre nyt job, så der har vi stadig 

en udfordring. Vi håber, at det kommende TR

-valg vil ændre på den situation. Til gengæld 

er vores TR-kreds vokset, idet der er blevet 

valgt en TR på UCO, hvor man ikke tidligere 

har haft en.  

 

Fraktion 4 

Årets første arrangement var ÅRSMØDET.  

Det blev holdt på Hotel HøjbySø d. 3. april 

2017. 

Som gæstetaler havde vi inviteret Nina Lem-

kow, Geopark Odsherred. 

Hun var en yderst engageret foredragsholder 

og foredraget blev krydret med masser af bil-

leder. 

På det efterfølgende årsmøde fortalte udval-

gets medlemmer om de forskellige aktiviteter, 

der foregår i dette regi. 

Jan Erik fortalte om det forpligtende kreds-

samarbejde og årsmødet for fraktion 4. 

Annie fortalte om teateraftenen + den ekstra 

teateraften. 

Birte fortalt om de romaner, der var blevet 

læst i litteraturkredsen i årets løb. 

Torben fortalte om sommerudflugten + eks-

traudflugten. 

Udenlandsrejsen For første gang i mange år 

kunne vi ikke samle deltagere nok til at kunne 

gennemføre en rejse. Vi har konkluderet, at 

nutidens pensionister har mange muligheder 

for at rejse selv – og det gør de. Men mange 

vil savne de indholdsrige og fint tilrettelagte 

ture med Anders. 

Sommerudflugten  d. 23. august gik i bus til 

Fuglsang kunstmuseum og Vordingborg 

Borgcenter. Vi havde nogle gode guider på 

kunstmuseet og derforuden så vi en meget 

flot fotoudstilling. 

Frokosten spiste vi på Pomlenakke Traktør-

sted. Det ligger ubeskriveligt smukt i skoven 

helt ud til vandet. Vejret viste sig fra sin aller-

bedste side, så det var perfekt. Vordingborg 

Borgcenter var meget spændende ikke 

mindst fordi de havde en stor vikingeudstil-

ling. 

Efterårsudflugten d. 12. oktober gik til Trelle-

borg. I stridt stormvejr var vi rundt på Trelle-

borg. Så meget desto mere nød vi lidt læ inde 

i langhuset med efterfølgende mjødsmagning. 

Endnu mere nød vi efterfølgende varme, læ 

og dejlig mad på Mullerup kro.  

Kredsstyrelsens skriftlige beretning 2018 
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Teateraftenen d. 9. november var også blæ-

sende – og dertil mørk og våd. Men inden dø-

re fik vi virkelig gode oplevelser. Buffeten var 

spækket med lækre retter og det efterfølgen-

de teaterstykke fra Folketeatret ”Til (ingen 

verdens) nytte” var virkelig velspillet og med 

et stærkt budskab og et stort spørgsmål til, 

om vi får det bedste ud af den måde, som vi 

har indrettet samfundet på.  

Litteraturgruppen har planlagt  8 romaner. 

Merete Pryds Helle: Folkets skønhed, Linn 

Ullmann. Et velsignet barn, Ida Jessen: Dok-

tor Bagges anagrammer, Jon Kalman Ste-

fansón: Nogenlunde på størrelse med univer-

set, Mich Vraa : Haabet, Roy Jacobsen : De 

usynlige, Anthony Doerr: Noget om Grace og 

den sidste afventer vi . Biblioteket har frie 

hænder til at vælge indenfor en opgivet liste. 

Det letter deres muligheder.  

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 repræsentant i udvalget, 

og hun holder os opdateret med det aktuelle 

arbejde i kredsen. 

Annie og Jan Erik orienterer om arbejdet i Det 

forpligtende kredssamarbejde. De er også 

begge  valgt til årsmøderepræsentanter, og 

de fremlægger de emner, der er oppe.  
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Fakta om kreds 51 

 

Christina Even 

(formand/FTR) 

 Anders Christensen 

(næstformand/kas.) 

Vibeke Friis 

Nielsen 

Lasse Porsild 

Grundtvig 

Lars Levin  

Andersen 

Kredsstyrelsen  

Odsherred Lærerkreds – kreds 051  
Højby Hovedgade 39 
4573 Højby  
Tlf.: 93 30 51 51  
E-mail: 051@dlf.org  
http://www.dlfodsherred.dk/ 
 
Vi er også på  

Skole/afdeling Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræ 
 

Nordskolen     
Afd. Odden Malene Gylling 

Pedersen 
Elisa Schneider 

Afd. Billesvej Vibeke Nielsen Birthe Remfeldt 

Afd. Grundtvigs-
vej 

Christina  Folkmann Lykke Thiele 

Afd. Højby     
  

Pia Borregård Menja Ellevang Nielsen 

Afd. Højby 
  

Menja Ellevang 
Nielsen 

Menja Ellevang 
Nielsen 

Afd. Egebjerg Lars  Levin Andersen Lars Levin Andersen 

Sydskolen     

Afd. Vig Lasse Grundtvig 
Porsild 

  

Afd. Asnæs 
  

Kirsten Hald John Flink 

Afd. Asnæs     
  

Mie Møller John Flink 

Afd. Fårevejle   Anders  Christensen 

Afd. Hørve 
  

Susanne  Drewes Rikke Broberg 

Herrestrup 
 videns-

center 

Jørgen Elmedal Jan Lindermann 

Udd.scenter 
Odsherred/Kom-
petenceforløbet 
(UCO) 

Line Kristoffersen Tina Zimmermann 
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Endelig dagsorden til generalforsamlingen 

1) Valg af dirigent 

2) Forretningsorden 

3) Beretning 

4) Regnskab 

5) Indkomne forslag (vedtægtsændringer) 

6) Fastsættelse af frikøb til kredsstyrelsesmedlem-

mer 

7) Budget og fastsættelse af kredskontingent 

8) Evt. 

Pause og spisning  

 

MEDLEMSMØDE 
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Forslag til vedtægtsændringer  

til punkt 5 på dagsorden 

 

Ændring af paragraf 10 

 

Nuværende ordlyd 

Kredsstyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte kongresdelege-

rede og kredsstyrelsesmedlemmer, tilsammen5 medlemmer, som vælges 

på generalforsamlingen i lige år for samme valgperiode. Desuden vælger 

generalforsamlingen 1 suppleanter til kredsstyrelsen, 2 revisorer og 2 re-

visorsuppleanter.  

Ny ordlyd 

Kredsstyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte kongresdelege-
rede og kredsstyrelsesmedlemmer, tilsammen 5 medlemmer. Valg af 
medlemmer til kredsstyrelsen foregår forskudt, så der sikres kontinuitet. 
Formand og næstformand vælges i lige årstal sammen med 1 øvrigt med-
lem. I ulige årstal vælges kredsstyrelsens 2 øvrige medlemmer.  Desuden 
vælger generalforsamlingen 1 suppleant til kredsstyrelsen, 2 revisorer og 
2 revisorsuppleanter.  
Alle valg er gældende for en to-årig periode. 
  
Ved valg til kredsstyrelsen i 2018 er alle nuværende 5 kandidater på valg. 

Valg til kredsformand, næstformand og 1 øvrigt medlem foretages i 2018 

for en 2-årig periode. 

Valg af 2 øvrige medlemmer foretages i 2018 for en 1-årig periode. 
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 Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 
Kontingenter    
Lokal- og kredskontingent 1467756 1540520 1540520 
Refusion akut-midler 222701 219699 222500 
Diverse indtægter 0 0 0 
I alt 1690457 1760219 1763020 

Lønninger       
Frikøb, Odsherred Kommune 1415677 1334790 1330000 
Vederlag, kredsstyrelsen 15665 18000 19000 
Vederlag, tillidsrepræsentanter 9000 10000 11000 
Kørsel, kredsstyrelsen 36015 37000 38000 
Kørsel, tillidsrepræsentanter 6257 7000 7000 
Vikarudgifter 1375 7000 5000 
I alt 1483989 1413790 1410000 

Salgsomkostninger       
Gaver og blomster 2314 3000 3500 
Receptioner 0 0 0 
Kursusudgifter: SPT, Kredsstyrr. kurser. 975 25000 25000 
Forplejning - kursus, kongress mm. 7051 10000 10000 
Mødeudgifter 14296 18000 18000 
Fælles arrangementer: 12307 42000 42500 

Underkonto: TR-kursus   25000 25000 
Underkonto: Medlemskursus   17000 17500 

Pensionist arrangementer 15947 19053 17500 
Broafgifter mm. 2211 3000 3000 
I alt 55101 120053 119500 

 Lokaleomkostninger       
Husleje 84000 84000 84000 
Rengøring 16312 20000 21000 
Havearbejde 16875 18000 19000 
I alt 117187 122000 124000 

 Administrationsomkostninger       

Kontorartikler 9767 10000 10000 

Edb-omkostninger 1371 1500 1500 
SPT-samarbejde 2250 2500 3000 
Mindre nyanskaffelser 14891 20000 20000 
Telefon 24526 16500 18000 
Porto og gebyrer 16089 18000 18000 
Regnskabsmæssig assistance 22500 22500 22500 
Regnskabsmæssig assistance rest sidste år 7500 0 0 
Forsikringer 6821 7500 7800 
Faglitteratur og tidsskrifter 2165 2500 3000 
Kontingenter 5306 5500 5500 
Bøger, pjecer mm. 821 2500 3000 
I alt 114007 109000 112300 

Resultat før renter -79827 -4624 -2780 
renter 6428 5000 5000 

Resultat efter renter -73399 376 2220 


