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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 forslagsstillerne 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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Skriftlig beretning 2019 

Forord 

Årets skriftlige beretning er atter et forsøg på 

at lave nogle nedslag i det forløbne års 

arbejde i kredsstyrelsen. Den mundtlige 

beretning, som aflægges på generalforsam-

lingen, vil dels være et supplement til denne 

beretning, men også udtryk for kredsstyrel-

sens bud på, hvad vi agter og forventer at 

skulle arbejde med i det kommende år.  

Endnu en gang kan vi indlede denne skriftlige 

beretning med at sige, at det ikke har været 

et kedeligt år for kredsstyrelsen. Vi har, synes 

vi selv, haft nok at rive i! Året startede med 

OK-forhandlinger, der trak i langdrag og 

endte ud ganske anderledes end håbet. Så 

var der hele processen omkring 

skolestrukturen, ændringer i forvaltningen, 

vores mobile kredskontor og opstart på 

justering/ændring af vores lokale 

arbejdstidsaftale. Dette er blot nogle af de 

største nedslag, som vi vil komme nærmere 

ind på senere i beretningen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Da vi ændrede vores vedtægter på sidste 

generalforsamling, har vi i år valg til to af 

posterne i kredsstyrelsen. De to, der er på 

valg er Vibeke Nielsen og Lasse Grundtvig 

Porsild. Lasse ønsker ikke at genopstille, 

hvorimod Vibeke er klar til at modtage valg.  

Desuden har en af kredsens TR´ere bebudet 

sit kandidatur. Dette kan I læse mere om 

senere i dette skrift.  

Vi håber at se rigtig mange af jer til vores 

generalforsamling, der jo er kredsens øverste 

myndighed. Som vores vedtægter så rigtigt 

siger, så er kredsen medlemmerne!  

Vel mødt! 
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OK18  

Året startede, hvor det slap – med fortsatte 

forhandlinger om overenskomster på det 

offentlige område. D. 26. februar brød OK-

forhandlingerne på det kommunale område 

endeligt sammen. Og sammen med de øvrige 

ansatte på hele det offentlige område gik vi et 

usikkert forår i møde. Skulle vi strejke, skulle vi 

lockoutes, hvor omfattende ville det ende med at 

blive? Næsten endeløse forhandlinger i 

Forligsinstitutionen, hvor en samlet fagbevægelse 

bakkede op. Videoer på de sociale medier med 

slagsange og kampråb anført af den næsten 

ikoniske dommerfuld-mægtig, Nina Palesa 

bevidnede fællesskabet. Arbejdsgiverne havde 

ikke forventet, det sammenhold, som en samlet 

fagbevægelse udviste. Ja, til tider blev vi næsten 

selv helt overraskede! Den revitalisering af 

fagbevægelsen, som mange har efterspurgt blev 

vakt til live, drevet af nødvendigheden i disse 

måneder. Og på trods af baggrunden, så var det 

fantastisk at være en del af dette nye solidariske 

sammenhold. Skuffelsen var dog svær at se i 

øjnene Store Bededag, da der blev landet et 

forlig. Det var jo ikke det forlig, vi syntes, at vi var 

blevet stillet i udsigt. For på trods af 

lønforbedringer m.m., så fik vi jo ikke den aftale 

om vores arbejdstid, der havde været et af 

stridspunkterne i Musketereden. Lærerne følte 

sig den fredag ladt temmelig meget i stikken, og 

man kunne høre en knappenål falde til gulvet i 

det lokale hos Dansk Sygeplejeråd, hvor samtlige 

landets kredsformænd var indkaldt til at høre 

vores formand Anders Bondo udlægge teksten. I 

stedet for en aftale fik vi en kommission!  

 

 

Efter lange drøftelser søndag aften i 

kredsstyrelsen, blev vi enige om at anbefale jer at 

stemme ja til forliget. Vel vidende, at det ville alle 

ikke være enige i. Vores konklusion blev dog, at 

når vi vejede mulighederne op i mod hinanden, 

så troede vi mest på et positivt udfald ved at sige 

ja til kommissionen. En kommission, der 

forhåbentlig kan pege på nogle af de 

udfordringer, de fleste af os kender til hudløshed. 

Sådan er spillet også nogle gange. Kunne vi være 

nået længere med en strejke? Måske – måske 

ikke! Det kommer vi af gode grunde aldrig til at 

vide. Nu kan vi kun afvente kommissionens 

afrapportering med udgangen af 2019. 

Ny Start 

Sammen med kommissionen kom også NY START. 

Det er en del af OK18, at parterne fælles 

forpligter sig på et fornyet samarbejde. Det er 

parternes ønske, at det fornyede centrale 

samarbejde kan inspirere til et styrket 

samarbejde lokalt mellem kommuner og 

kredse/lokale repræsentanter. Det går vi som 

kredsstyrelse ind i med store forventninger, og vi 

har allerede haft inviteret til et møde med det 

politiske udvalg, forvaltningen og skolelederne. 

Det måtte desværre aflyses grundet for mange 

afbud, men vi har et nyt arrangement på bedding 

og ser frem til at kunne fortælle mere om det.       
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Skriftlig beretning 2019 

Skolestruktur 

Tirsdag d. 29. januar 2019 besluttede 

Byrådet, hvordan skolestrukturen skal se ud i 

Odsherred fra skoleåret 2019/20. 

Inden den beslutning har der været et meget 

langstrakt forløb, som startede allerede da 

Børne- og uddannelsesudvalget i september 

2017 besluttede, at der skulle iværksættes en 

evaluering af den nuværende struktur. Som 

beskrevet i beretningen fra sidste år, så var 

der forskellige ønsker og udfordringer 

undervejs. Siden sidste generalforsamling har 

der været fokusgruppeinterviews med 

relevante parter på alle afdelinger og 

dialogmøder på alle afdelinger faciliteret af 

konsulenter fra Rambøll og med deltagelse af 

det politiske udvalg. De tilbagemeldinger, 

som kredsen har fået fra disse dialogmøder 

antyder, at der har været en lidt forskellig 

styring af dialogen fra Rambølls side. Der blev 

anvendt en såkaldt vækstmodel, som 

arbejdede med tre områder:  

1. Styrker: Hvad virker godt?  

2. Udfordringer: Hvad virker mindre godt?  

3. Muligheder: Hvilke løsninger er der?  

Det er blevet antydet, at der på flere 

afdelinger ikke reelt var mulighed for at gå ”i 

kødet” med punkt 3, altså hvad der kunne 

være løsningen, men at der udelukkende blev 

lagt op til at kigge på justeringer indenfor 

rammen. Det afspejler sig så også tydeligt i 

den afrapportering, som Rambølls arbejde 

mundede ud i. Her konkluderer de følgende: 

 Generelt fokus på justeringer indenfor 

den eksisterende struktur 

 Men tydeligt ønske om tilbagerulning 

af skolestrukturen på enkelte 

afdelinger 

 Organisering omkring skolebestyrelser 

og afdelingsråd fungerer ikke optimalt 

 Lange beslutningsveje og 

beslutningstræghed i systemet – 

længere fra ide til handling 

 Der efterspørges tydelig, synlig og 

tilgængelig ledelse på afdelingerne 

 Øget mulighed for faglige 

fællesskaber 

 Skoleskift og overgange ligger mange 

på sinde 

 Special- og inklusionsområdet er et 

gennemgående tema 

 Lokale forhold på de enkelte 

afdelinger fylder 

 

På baggrund af denne rapport gik Børne- og 

uddannelsesudvalget i gang med deres 

arbejde. De gik i tænkeboks hen over 

sommerferien, og bagefter blev arbejdet 

sendt over til gruppeformændene, da det 

tilsyneladende ikke var muligt at nå til 

enighed. I september 2018 fremlagde et 

næsten enigt byråd så det forlig, man var 

nået frem til. Det indebar, at der blev 4 

skoler, Odden og Højby, Skolerne i Nykøbing, 

Egebjerg og Vig, Asnæs, Fårevjle og Hørve. 

Det blev sendt i høring, og høringssvarene 
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resulterede i, at der blev ændret i forliget. 

Dette indebar stadig 4 skoler, men nu i en lidt 

anden konstellation og med to skoler, der 

blev helt selvstændige.  

Det er dette forlig, der nu er blevet vedtaget, 

og som vi som skolevæsen skal agere i fra 

næste skoleår. Det er vi alle forpligtede på, 

men det ændrer jo ikke på, at man kan have 

forskellige holdninger til processen og 

resultatet, og at det skal vi alle respektere. 

Det vil jeg komme lidt mere ind på i den 

mundtlige beretning. 

 

Odsherred kommune 

På det administrative niveau er der også sket 

nyt i det forløbne år. Velfærdsområdet har 

fået ny direktør, Rikke Blom, der tiltrådte d. 

1. juni. Fagcenteret for Dagtilbud og 

Uddannelse sagde farvel til fagcenterchef, 

Frans Falk, der gik på pension til 

sommerferien. Det samme bebudede 

fagcenterchef Annette Larsen fra Børn og 

Familie, hvorfor der blev en anledning til at 

slå de to centre sammen til Børn, Unge og 

Familie. Her er ny fagcenterchef, Ane 

Stallknecht tiltrådt 1. februar. Til begge 

ansættelser var kredsen qua vores plads i 

Hovedudvalget og Fagcenterudvalget 

repræsenteret. Også via vores sæde i 

Hovedudvalget er vi repræsenteret i flere 

arbejdsgrupper under Hovedudvalget. Bl.a. 

God ledelse i Odsherred Kommune og Den 

professionelle arbejdsplads. 

Som en udløber af skolestrukturforliget er 

der nedsat et udvalg, der skal arbejde med 

Kortlægning af det specialiserede tilbud. Her 

er kredsen også repræsenteret ligesom flere 

lærere fra de forskellige afdelinger sidder i 

arbejdsgrupper omkring dette arbejde.  

Arbejdstid 

Umiddelbart efter OK18 forliget, var kredsen 

i kontakt med borgmesteren angående vores 

lokale arbejdstidsaftale. Samtidig blev der 

tilkendegivet, at uanset hvordan 

afstemningen om OK18 faldt ud, så havde vi 

vores lokale aftale. Og, at der var grundlag 

for at kigge den efter i sømmene, hvis 

resultatet af afstemningen faldt positivt ud. 

Det skete jo som bekendt, og derfor gik vi i 

dialog med forvaltningen umiddelbart inden 

sommerferien. Det mundede ud i, at vi 

aftalte, at der skulle afholdes faglige klubber 

på alle afdelinger, hvor aftalen blev 

evalueret. Denne evaluering har vi så 

bearbejdet sammen med TR´erne på vores 

TR-kursus i december. Og d. 7. marts starter 

så de egentlige forhandlinger med 

forvaltningen. Vi er meget optagede af at få 

sikret, at lærerne får forbedrede muligheder 

for at lykkes med opgaven, altså at skabe 

kvalitet i undervisningen, at der bliver skabt 

fokus på professionel opgavevaretagelse, en 

styrket professionel kapital og et godt 

arbejdsmiljø, så vi kan fastholde de dygtige 

lærere, vi har i kommunen og fremadrettet 

får bedre muligheder for at rekruttere 

uddannede lærere.         
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Skriftlig beretning 2019 

Lønpolitik 

Kredsen arbejder, ligesom man gør centralt, 

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

udføres som et kollektivt anliggende, og 

derfor er målsætningen, at vi arbejder for en 

forhåndsaftale med så mange lokale 

lønmidler som muligt aftalt ens for alle. 

Desuden arbejder vi for, at den tager 

udgangspunkt i de faglige kvalifikationer, der 

kræves for ansættelsen.   

Vi har i forbindelse med OK18 bedt om en 

genforhandling af vores forhåndsaftale. Dette 

forventer vi sker i forbindelse med 

forhandling af arbejdstid, eller som en afledt 

forhandling af denne. 

Sagsbehandling 

Vi kan se en tendens til et stigende 

sygefravær hos lærerne. Der er i det samlede 

sygefravær i kommunen en svag stigning, 

men den er mere iøjnefaldende på hele 

velfærdsområdet og altså også hos lærerne. 

Det mærker vi selvfølgelig også på kontoret, 

hvor vi har en del sager med specielt 

langtidssygemeldinger. Vi har heldigvis ikke i 

år haft helt så mange afskedssager som for år 

tilbage, men 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 

Mobilt kredskontor/Den involverende 

fagforening 

I foråret var hele kredsstyrelsen på kursus 

med temaet Den involverende fagforening.  

Det afstedkom, at vi besluttede at prøve at 

lave projekt ”Mobilt kredskontor”. Det har 

betydet, at vi siden sommerferien, på nogle 

af vores kredsstyrelsestirsdage, har bevæget 

os ud til alle afdelinger, hvor vi har holdt 

møder, lavet det arbejde, vi normalt 

henlægger til kontoret, været tilgængelige 

for medlemmerne, lavet løntjek, svaret på 

spørgsmål og været tilgængelige for 

ledelserne og de administrative 

medarbejdere, som vi jo også samarbejder 

med. 

 

Nu har vi været på alle afdelinger og der 

forestår en evaluering både blandt TR´erne 

og i kredsstyrelsen, men vores foreløbige 

oplevelse er, at det er noget, som vi skal 

arbejde videre med – måske i en lidt anden 

form. 

Arbejdsmiljø 

Gennem 2018 har Odsherred Lærerkreds 

arbejdet med det lokale arbejdsmiljø igennem 

vores repræsentation i Hovedudvalget og 

gennem besøg på de enkelte afdelinger. 

Statistikken siger, at der frem til september 2018 

var 11 tilfælde af anmeldt vold og trusler, men vi 

må erkende, at der er et ”mørketal” som vi ikke 

p.t. kan redegøre for. Mørketallet skyldes, at 

tilfælde af vold og trusler ikke registreres og 

anmeldes. Dette sker oftest på baggrund af den 

holdning, at barnet jo ikke kan gøre for det, og at 

anmeldelse derfor ikke bør finde sted. Samtidig 

har vi i HU vedtaget en sygefraværspolitik, der 

giver retningslinjer for, hvordan vi håndterer 
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sygefravær. Der har været mange 

sygefraværssamtaler i Odsherred Kommune i 

2018, flere af dem forårsaget af, at elever har 

været voldelige eller krænkende i deres opførsel. 

Vi presser hårdt på for at få alle hændelser 

anmeldt, lige som vi presser på, for at 

afdelingslederne skal politianmelde vold i 

overensstemmelse med Odsherred Kommunes 

politik om 0-tolerance. Det gør vi, fordi vold og 

trusler ikke hører hjemme i folkeskolen, men især 

fordi uanmeldte hændelser ikke kan hjælpe vores 

medlemmer, når de bliver så syge, at de ikke 

længere kan varetage et arbejde i folkeskolen. Vi 

opfordrer til, at ALT anmeldes, og vi står til 

rådighed, hvis du som lærer ikke kan komme 

igennem hos din leder. Vi anmelder gerne for dig. 

I 2018 gennemførte kommunen også en 3-i-1 

undersøgelse. Undersøgelsen havde overordnet 

en svarprocent på 81%. Den viste også, hvad vi 

alle har vidst i længere tid, at det, der er det 

største arbejdsmiljøproblem på afdelingerne, er 

den manglende balance mellem kravene og 

ressourcerne. Vi løber stærkt og har kortere tid til 

at gøre det i. Samtidig viser undersøgelsen også, 

at der på områderne Uddannelse og Indflydelse 

er ”udviklingspotentiale”, som det så pænt står i 

den opsamlende rapport. Det er vi enige i. 

Året har også budt på afdelinger, der enten er 

påbegyndt et forløb med SPARK (et fælles projekt 

etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet i 

forbindelse med OK15), eller har fået bevilget et 

sådant forløb. SPARK har tidligere været 

gennemført i Fårevejle, og vi kan varmt støtte op 

om, at sætte SPARK i spil, så længe man husker, 

at SPARK kun er en metode til at løse problemer 

med arbejdsmiljøet. Løsningerne og handlingerne 

står den enkelte TRIO-gruppe for og arbejdet 

slutter ikke, når SPARK har forladt matriklen.  

Sygefraværet på de enkelte folkeskoler er steget 

gennem 2018. Samtidig er antallet af 

”langtidsfriske” faldet. Vi oplever fortsat lange og 

komplicerede forløb omkring sygefravær. Der var 

eksempelvis 14 tilfælde i 2018, hvor Nordisk 

Krisecenter måtte træde til, for at hjælpe lærere, 

der stod i akut krise og skulle hjælpes. 

Statistikken viser også, at nogle afdelinger kan 

notere sig et fald i antallet af sygedage. Faldet 

kan dog både tilskrives, at lærerne er kommet 

mere på arbejde og at de lærere der forsvinder 

fra arbejdet i Odsherred Kommune, langsomt 

også forsvinder fra statistikkerne. Tal er nådige og 

skal tages med forsigtighed. 

Den årlige arbejdsmiljøkonference var som 

vanligt velbesøgt. Thomas Milsted fortalte om 

Stress og Trivsel, et emne der gav anledning til 

refleksion over, hvorvidt vi nogen sinde får fat i 

roden til problemer omkring Stress. Nete 

Korsgaard fra Oxford research fremlagde 

rapporten ”Lærerliv 2017” og Mads Lønnerup 

satte spørgsmålstegn ved, hvor meget fleksibilitet 

et enkelt menneske kunne holde til. En velbesøgt 

konference der gav stof til eftertanke. 

I det forpligtende kredssamarbejde, der 

arrangerede konferencen, har vi ligeledes 

beskæftiget os med DLFs pjece om ”Vold og 

Trusler”, for igennem fælles erfaringer at kunne 

give vores besyv med, for at ændre tendensen i 

folkeskolen.  

Vi er blevet en del af Fagbevægelsens 

Hovedorganisation og som et startskud, har FH 

startet ”Arbejdsmiljørepræsentantens år” i 2019. 

Vi forventer os meget af dette samarbejde, ikke 

mindst fordi samarbejdet giver resten af 

fagbevægelsen mulighed for at få indsigt i, hvilke 

arbejdsvilkår den danske folkeskole giver sine 

lærere. Fælles forståelse øger også solidariteten 

imellem de enkelte fagforbund og dermed står vi 

stærkere, også i spørgsmål, der omhandler 

arbejdsmiljø. 
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Skriftlig beretning 2019 

Fraktion 4/Pensionistforum 

Af Annie Hass på udvalgets vegne  

Det første arrangement i 2018 var vores 

årsmøde, som blev afholdt på Hotel Højby Sø 

torsdag d. 18. januar. 

Som gæst havde vi inviteret Carsten Hviid fra 

Vikingeskibsmuseet. Han skulle afslutte årets 

vikingeemne med at fortælle om sejlads med 

Havhingsten, hvor han er skipper. 

Det var spændende at høre om 

udgravningsarbejdet, forberedelserne til 

sejlturen og om færden til Dublin. Vi så 

massevis af billeder fra turen og derforuden 

fik vi demonstration af forskellige slags 

rebtyper, som man arbejder meget med for 

at finde frem til de mest originale. 

Vi var 24 fremmødte, 22 medlemmer og to 

museumsfolk. 

På årsmødet fortalte udvalgets medlemmer 

om årets aktiviteter i udvalget. 

Jan Erik berettede om det forpligtende 

kredssamarbejde og årsmødet for fraktion 4. 

Annie fortalte om teateraftenerne. 

Birte orienterede om de romaner, der var 

læst i årets løb i litteraturgruppen. 

Torben redgjorde for sommer- og 

efterårsudflugten. 

Christina, vores kredsformand, orienterede 

om arbejdet i kreds 51.  

Sommerudflugten onsdag d. 22. august gik i 

bus til Odden Færgehavn, da målet var Århus. 

Det første besøg var på Moesgaard Museum. 

Det er et imponerende godt og smukt 

museum. Foruden de faste udstillinger nød vi 

godt af særudstillingen fra Mongoliet. 

Frokosten spiste vi på den nærliggende 

restaurant UNICO, hvor vi fik godt 

smørrebrød. Sædvanen tro var vi tilsmilet af 

et dejligt sommervejr. 

Dagens sidste besøg gjaldt Dokk1 i Århus. Vi 

delte os i to grupper med hver vores guide. Vi 

var lige ved at blive lidt misundelige over de 

fantastiske muligheder borgerne i Århus har 

fået med dette enorme bibliotek og 

kulturhus. 

 

Efterårsudflugten tirsdag d. 2. oktober gik til 

Musholm, som er et ferie- sport- og 

konferencecenter liggende lidt nord for 

Korsør på et åbent græsområde lige ned til 

Musholm Bugt. Muskelsvindfonden står for 

det, og det har fået flere priser for godt 

design. Per Larsen har arbejdet som 

konsulent i muskelsvindfonden, og han gav 

os en fin orientering om stedet samt en 

rundtur på hele centeret. Besøget sluttede 

med en dejlig frokost i deres spisesal. 

Herefter besøgte vi Isbådmuseet, som ligger 

helt ud til Storebælt ,og dagens sidste besøg 

gjaldt Kongegården, kunstmuseet i Korsør. 

Det var en indholdsrig dag, hvor vi virkelig fik 

set en hel masse, som mange af os aldrig før 

havde set. Grethe havde tilrettelagt dagen 

meget grundigt. 
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Teatereftermiddagen  søndag d. 11. 

november på Aksen i Asnæs blev en virkelig 

stor oplevelse. Ghita Nørby, Lars Hannibal og 

Michala Petri tryllebandt os med musik og 

fortælling. De var helt på toppen og gav alle 

en imponerende oplevelse. 

Julefrokost  afholdt vi for første gang på 

Hotel Højby Sø tirsdag d. 20. november. Det 

har vi ikke prøvet før, men med 48 tilmeldte 

må vi sige, at det var en succes. Derfor vil det 

blive et af vores faste arrangementer 

fremover. 

 

Litteraturgruppen fungerer stadig vældig 

godt. Der er nu tilmeldt 10 personer, og vi  

mødes en gang om måneden. Vi får læst 

nogle gode bøger, ofte nogle som man ikke 

selv lige ville vælge, men som er velegnede til 

drøftelse i en gruppe. Vi har i efteråret 2018 

læst Maria Hellebergs Kvinderne fra Thy, 

Herbjørg Wassmos Den der ser, Jens Smærup 

Sørensens Hjertet slår og slår og Anne Lise 

Marstrand- Jørgensens Sorgens Grundstof. I 

alt læser vi 8 bøger.  

Udvalgsmøderne bruger vi til at planlægge 

alle vores aktiviteter. Vi uddelegerer 

arbejdet, så vi har forskellige oplæg at tage 

beslutning ud fra.  

Vibeke er kredsens repræsentant i udvalget, 

så hun og Christina holder os orienteret om, 

hvad der foregår i kredsen. 

Annie og Jan Erik orienterer om arbejdet i 

Det forpligtende kredssamarbejde. Jan Erik 

er også valgt til årsmøderepræsentant. 

Derfor orienterer han om de emner der 

behandles her. 

I år stillede Grethe op som kongresdelegeret 

for fraktion 4 og hun blev valgt. 

Så nu får vi også god dækning af arbejdet på 

kongressen samt fra årsmødet, hvor hun nu 

også deltager. 
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Skriftlig beretning 2019 

Fakta om kreds 51 

 

 ÅBNINGSTIDER ODSHERRED LÆRERKREDS 

Mandag 12.00 - 15.00 
Tirsdag  12.00 - 15.00 

Onsdag 11.00 - 14.00 
Torsdag 12.00 - 15.00 
Fredag 09.00 - 12.00 

 
Ferie for lærere ansat i Odsherred 

kommune i 19/20 
Sommerferie i uge 28, 29, 30  
Efterårsferie i uge 42 

Vinterferie i uge 7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skole/afdeling Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræ.  

      

Afd. Odden Malene Gylling Elisa Schneider   

 Pedersen    

Afd. Billesvej Vibeke Nielsen Birthe Remfeldt   
     

Afd. Grundtvigs- Jeanette Kristensen Lykke Thiele   

Vej      

Afd. Højby Pia Borregård Menja Ellevang Nielsen  

     

Afd. Højby Menja Ellevang Menja Ellevang   

 Nielsen Nielsen   

Afd. Egebjerg Lars Levin Andersen Lars Levin Andersen  
      

Afd. Vig Lasse Grundtvig   Kenneth Skovgård            

 Porsild   Hansen   

Afd. Asnæs Kirsten Hald John Flink   

     

Afd. Asnæs Mie Møller John Flink   

     

Afd. Fårevejle   Conny Akselbo Anders Christensen  
     

Afd. Hørve Maibritt Thinter Karin Steensen   

     

Herrestrup Jørgen Elmedal Jan Lindermann   

   videnscenter      

UCO Line Kristoffersen Tina Zimmermann  
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Endelig dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Særlig Fond, hussalg og forslag om brug af midler 

6. Fastsættelse af evt. ydelser til 

kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af evt. 

medhjælp, samt fastsættelse af beløb til klubarbejde 

7. Fastsættelse af frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer 

8. Budget og fastsættelse af kredskontingent 

9. Valg jf. paragraf 10 

10. Fraktion 4 / Pensionistforum 

11. Evt. 

 

Spisning

 

 

 

 

 

Medlemsmøde:  

'Kan de nye ændringer af 

folkeskoleloven give en bedre skole 

for elever og lærere? 

Oplæg v/ Hovedstyrelsesmedlem 

Bjørn Hansen 
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Skriftlig beretning 2019 

 

Særlig Fond: Salg af Kredskontoret 
 

         
  Hussalg 

     

 
Købspris 1995 

 
570.000,00 kr. 

  

 
Ny vurdering 

 
495.000,00 kr. 

  

 
Værditilvækst 

 
-75.000,00 kr. 

  

      

 
Salgsomkostninger 

    

 
Salær 

 
59.800,00 kr. 

  

 
Salg  

 
8.000,00 kr. 

  

   
67.800,00 kr. 

          
  

      Renovering 
     Udvendigt 
     

 
Sokkelarbejde 

 
5.000,00 kr. 

  

 
Sag: Belægning af fortov  

   Indvendigt  
     

 
Nyt køkken 

 
32.109,91 kr. 

  

 
El-arbejde 

 

      42.156,25 
kr.  

  

 
Maler 

 

    281.750,00 
kr.  

  

 
Tømrer 

 

    332.500,00 
kr.  

  

 
Lys 

 

      40.000,00 
kr.  

  

      Renovering (Ikke totalrenovering) 733.516,16 kr. 
  

      Det vil ikke forøge husets værdi at gennemføre renovering 
 

 

              
  

       

 

 

 

 

 

 

      

Formål med salg:  

1. Overholdelse af vedtægterne 

for Særlig Fond § 9.1 og § 9.8 

2. Kredsens arbejdsmiljø 

Kredsens professionelle 

arbejdsforhold  

Ansigtet udadtil  

3. Kredsens økonomi 

   

Særlig fond §9.1  

Uddrag   

Særlig Fond har til formål at forøge 

foreningens og forenings kredsens 

økonomiske styrke og i en given 

situation at kunne yde støtte til 

medlemmer under konflikt om 

tjenstlige forhold og lønningsforhold… 

   

Særlig fond §9.8  

Uddrag   

Formuen i Særlig Fond skal som 

minimum bevare sin realværdi…. 
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Punkt vedrørende salg 

 

Disponering over midlerne på konto ”44” 

Kredsstyrelsen indsatte i sin tid midler på konto ”44” for at overskydende midler skulle 

give renteindtægter og for at sikre imod, at der på kredsens konto stod midler, der ikke 

var omfattet af Danske Banks erstatningspligt ved bankens konkurs. 

Kontoen er ophørt med at give renteindtægter 

Indestående: 305640,31 dkr. pr. 1/3 – 2019 

I forbindelse med salg af kredsens ejendom på Højby Hovedgade 39, vil der være 

omkostninger, der skal afholdes af kredsen. Da vi ikke ved, om dette vil ske i 

indeværende regnskabsår, kan vi ikke budgettere med denne udgift, lige som vi ikke 

kan budgettere med omkostninger ved flytning og indretning af kontoret. 

 

Kredsstyrelsen beder derfor om tilladelse til følgende: 

”Vi vil gerne bede generalbestyrelsen om tilladelse til at disponere over 150 000 dkr. til 

omkostninger ved flytning af kredsstyrelsens arbejdsplads fra Højby Hovedgade og til 

indretning af et nyt kredskontor” 

I ovenstående formulering er salgs- og købsomkostninger af ejendomme ikke 

indeholdt, da disse hører under Særlig Fond. 

Ved flytingens afslutning aflægges der et regnskab for flytningen, lige som det lægges 

op til en generalforsamling at afgøre, hvad der skal gøres med de overskydende midler. 

Ved anvendelse af midlerne vil kontoen blive opsagt og midlerne tilbageført til 

kredsens egen konto. 
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Skriftlig beretning 2019 

Kandidater til kredsstyrelsen  

Introduktion af kandidater, der har meddelt deres opstilling på forhånd. 

Pia Olsen Borregaard 

Jeg har arbejdet som lærer i snart 20 år. De sidste 4 år har jeg været 

ansat i Højby, hvor jeg har været TR i 2 år. På min tidligere arbejdsplads 

har jeg været AMR i 10 år. Jeg ser mig selv som arbejdsom, loyal, 

målrettet og struktureret i mit arbejde. Jeg har altid interesseret mig 

for vores arbejdsmiljø samt vilkårene for lærerarbejdet. Derfor ser jeg 

arbejdet i kredsstyrelsen som et interessant “næste skridt”, hvor jeg 

bl.a. gerne vil have fokus på en bedre balance mellem opgaver og tid samt et fagpolitisk fællesskab 

for os lærere i Odsherred. 

 
Vibeke Nielsen (genopstiller) 
Det synes altid umuligt, indtil det er gjort (citat af Nelson Mandala) 

Født 1958 - og gammel erfaren rotte med 38 år i folkeskolen. 

TR på Billesvej i Nykøbing, som er min daglige arbejdsplads. 

Er vokset op i en familie, hvor medlemskab i en fagforening var en 

selvfølge - og hvor arbejdsvilkår og politiske beslutninger blev 

debatteret ved middagsbordet.  

Aktiv og engageret medlem af DLF - med flere perioder som suppleant for tillidsrepræsentanter på 

mine arbejdspladser. 2 år i  kredsstyrelsen for Odsherred Lærerkreds. 

 
Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen fordi: 

 jeg er vred og frustreret over den manglende anerkendelse og accept af lærernes 

forudsætninger for at skabe god undervisning.   

 jeg tror, at en stærk og lokal forankret fagforening/kredsstyrelse er lærerenes bedste mulighed 

for at italesætte og forandre de arbejdsvilkår, som præger lærernes hverdag. 

 medlemmerne er DLF - og fokus i kredsstyrelsen bør være, hvordan og hvornår vi kan inddrage 

og involvere de medlemmer, vi repræsenterer 

 jeg qua mit hidtidige arbejde i kredsstyrelsen har oparbejdet erfaring og overblik over alle de 

små ”tandhjul”, der tilsammen udgør en kredsstyrelses arbejdsområder - og har fundet de 

områder, hvor jeg tænker, jeg spiller din kredsen bedre med mit mandat.  

 Jeg er en ildsjæl, der ikke er bange for at sige, det jeg mener - også selvom det hverken er 

populært eller særligt fordelagtigt for mig selv.  

 

 



I tidens strøm – DLF´s foreningssang 

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 syntes 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. 

   

       Vi er 

 

 

 

                       Fagforening er noget 

                                                vi giver hinanden

 


