
Generalforsamling 

i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds 

 

Lørdag den 17. marts 2018 kl. 9.30 på Comwell Holte, 

Kongevejen 495A, 2840 Holte i forlængelse af kredsens 

medlemskursus 

(derefter frokost for tilmeldte kl. 12) 

 

Endelig dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning. 
3. Indkomne forslag.  
4. Regnskab (herunder status). 
5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmerne og 

lønnet medhjælp. 
6. Budget og fastsættelse af kontingent. 
7. Valg, jf. § 8 i vedtægterne: 

Valg af kredsformand: 
Kredsstyrelsen anbefaler, at Merete Randskov genvælges. 
Valg af kasserer: 
Kredsstyrelsen anbefaler, at Maria Kleis genvælges. 
Valg af 2 revisorer: 
Mariann Hjertoft modtager genvalg. 
Kredsstyrelsen anbefaler, at Mads Vejen Olsen vælges. 
2 revisorsuppleanter: 
1. revisorsuppleant:   
2. revisorsuppleant: Kredsstyrelsen anbefaler, at Henrik Djer-
nis genvælges 

8. Eventuelt. 
 

Kl. 11.00 – 12.00: 

Orientering om OK-18 ved Jeanette Sjøberg, formand for Under-

visningsudvalget i DLF. 

 

 



 

Vallensbæk Lærerkreds’ skriftlig beretning april 2017 – marts 2018: 
 
Vallensbæk Lærerkreds´ skriftlig beretning er et kort tilbageblik på, hvad der er sket i foreningen 

siden vores sidste generalforsamling i marts 2017.  

Marts 

 Formanden og næstformanden har møde med borgmesteren, hvor der især bliver talt om 

inklusion samt det store pres, der er på indskolingen, med de nye børn vi får. Det aftales, at 

vi skal lave et lokalt inklusionseftersyn, som kan bruges i forbindelse med den nye politik på 

0-18-årsområdet. 

Derudover taler vi også om kommunikation med forældre. Borgmesteren fik et indblik i, 

hvor meget tid og energi, der bruges på dette område, noget som borgmesteren også var 

villig til at se på. 

April 

 Dialogmøde mellem distriktsledere, centerchef, Vallensbæk Lærerkreds, TR’er og AMR’er. 

De enkelte skoler drøfter en køreplan for arbejdstilrettelæggelse herunder fagfordeling og 

dialogen om opgaveoversigterne.  Der drøftes i fællesskab, hvordan der gøres opmærksom 

på, at der er en kommunal kompetencepulje, som man kan søge ude på skolerne. 

 Det lykkes endelig at få det aftalte vejledertillæg udbetalt til alle underviservejledere med 

tilbagevirkende kraft. 

 Der afholdes pensionisttur til Rockmuseet i Roskilde, efterfulgt af en frokost. Det var en 

meget lille flok, der blev klogere på rockens historie. 

Maj 

 Lønforhandlingerne indledes: Vi vil forsat gerne have et tillæg til AL-vejlederne.  På bag-

grund af lønanalyse, som kredsen har lavet sammen med CBU, diskuteres om der kan laves 

om på/gradueres i Vallensbæktillægget for derved at frigøre penge til eksempelvis AL-

vejlederne. Kredsen mener, at alle lærere udfører de opgaver, som Vallensbæktillægget 

dækker, og derved kan det ikke gradueres. 

 Kredsen deltager i et styregruppemøde om TPL, hvor vi sammen med de to andre kredse 

foreslår, at man skal have mulighed for selv at vælge, hvilken workshop man deltager i. 

 Formanden bliver færdig med sin uddannelse. DLF har dog efterfølgende valgt at lægge 

endnu et modul til uddannelsen, som ligger i juni 2018. 

 Kredsen afholder faglig fredag, hvor ca. 50 medlemmer deltager i diskussionerne om, hvil-

ke af DLFs krav der skal prioriteres højest.  Herefter var der spisning samt hyggeligt og fest-

ligt samvær. 

 Kredsstyrelsens har sidste kursusdag med underviserne fra DLF’s sekretariat, hvor vi bl.a. 

bliver klogere på kredsens stærke og svage sider, samt får undersøgt, om vi skal have nye 

målrettede indsatser. Vi bliver enige om at holde en temadag i efteråret for at fastholde 

arbejdet med de målrettede indsatser.  

Juni 

 Lønforhandlingerne afsluttes, der ændres ikke ved noget i forhold til skoleåret før. 



 DLF holder regionale opstartsmøder om den nye kommunikationsplatform DLF Insite, som 

skal gøre den interne kommunikation lettere og erstatte de mange andre kommunikati-

onsplatforme kredsene bruger fx. Skolekom.  Det er målet, at al kommunikation også med 

medlemmerne kommer til at foregå derinde. 

 Det forpligtende kredssamarbejde Hovedstaden Vest afholder et møde om brugen af socia-

le medier, hvor de inspirerer hinanden til brugen af især Facebook. 

 Skoleårets sidste dialogmøde afholdes, her drøftes forsat kompetenceudvikling, samt gives 

input til, hvad der er vigtigt at kigge på under inklusionseftersynet, som skal startes op ef-

ter sommerferien. 

 TR på Pilehaveskolen, Sus la Cour, vælger at trække sig som næstformand for Vallensbæk 

Lærerkreds. TR på Vallensbæk skole, Lasse Bredager, vælges af kredsstyrelsen som ny 

næstformand.   

August  

 Kredsen deltager i planlægning af processen omkring inklusionseftersynet. Det kommer til 

at handle om både institutions- og skoleområdet og får navnet: ”Styrkede læringsmiljøer 

for alle børn”, for derved at signalere, at det ikke kun handler om børn med diagnoser, 

men også de børn som synes, det er svært at gå i skole. 

 To medlemmer af kredsstyrelsen deltager i ”Hvad skal vi med skolen” – debatmøde, som 

afholdes sammen med Folkekirkens Skoletjeneste, hvor dannelse og fællesskab er i fokus. 

 DLF holder kursus om vold og trusler samt magtanvendelse, hvor gældende regler og det 

forebyggende arbejde præsenteres. Vallensbæk Lærerkreds deltager heri og får nogle kon-

krete redskaber som AMR’erne ude på skolerne kan bruge. Da det også er en af indsatser-

ne i hele Vallensbæk Kommune, passer det rigtig godt ind i deres arbejdsområde. 

 Lasse Bredager og Max Hagen færdiggør deres TR-uddannelse, derved er hele kredsstyrel-

sen færdig med deres uddannelse.  

September 

 Skoleårets første dialogmøde mellem ledere, TR, AMR, Kredsen og CBU afholdes. Der er 

forsat fokus på processen omkring fagfordeling og dialogen om opgaveoversigten samt ar-

bejdsgrupperne ”Rekruttering og fastholdelse” og ”Tid og ro til projekter”. 

 Der afholdes et arrangement for nyansatte medlemmer. 10 medlemmer deltager i et in-

formationsmøde på rådhuset, hvor centerchefen præsenterer kommunen, og formanden 

orienterer om Vallensbæk Lærerkreds. Derefter er der hyggelig sammenkomst med spis-

ning og bowling. 

 Pensionistturen i efteråret går til Christiania, hvor vi får en rundvisning og spiser frokost på 

Christianshavn.  

Oktober 

 Vi deltager i løntjek-kampagnen sammen med andre fagforeninger ved at lave løntjek på 

alle tre skoler. I år finder vi ikke så mange fejl som tidligere, hvilket formodentlig skyldes de 

tidligere års arbejde. 

 Danmark for Velfærd arrangerer fælles TR stormøde i Odense for en samlet fagbevægelse. 

To repræsentanter fra Vallensbæk Lærerkreds deltager sammen med andre TR’er i Val-

lensbæk kommune. Her diskuterer vi bl.a. fælles indsatser for at gøre opmærksom på, at 



velfærden i Danmark er under pres. Vi bliver enige om på tværs af organisationerne at 

samle underskrifter ind ved de to valgmøder, der afholdes i Vallensbæk i forbindelse med 

kommunalvalget. 

 Kongressen er i år rykket til uge 41. Der er mange spændende punkter på dagsordenen, og 

det bliver vedtaget at arbejde videre med Folkeskoleidealet, Lærernes arbejdsliv og Demo-

kratiforståelsen. 

Kravene til OK18 bliver diskuteret meget, inden man når til enighed. Specielt punktet om at 

starte en uddannelsesfond, får mange ord med på vejen og ender med at blive parkeret 

som et periodeprojekt, man skal kigge mere på i den kommende overenskomstperiode. 

Dele af kredsstyrelsen sidder med på tilskuerrækkerne. 

 Vallensbæk Lærerkreds’ tidligere formand, Peter Jerichau går bort den 14. oktober 2017, 

64 år gammel. Medlemmer af kredsstyrelsen deltager i bisættelsen. 

November 

 Det meste af måneden står i kommunalvalgets tegn, hvor vi prøver at komme i dialog med 

politikerne og deltager i alle de arrangementer, der er i kommunen: Vi sidder på tilskuer-

rækkerne både ved valgcafeen for børn og unge på Kaffka og ved Folkebladets vælgermø-

de. 

 Vi afholder sammen med BUPL og PMF et vælgermøde om 0-18-årspolitikken, som er me-

get velbesøgt af forældre og borgere i Vallensbæk. Her bliver der bl.a. diskuteret lokalafta-

le, klassekvotienter og omlægning af den understøttende undervisning.   

 Efter valget ser kommunalbestyrelsen lidt anderledes ud. Socialdemokraterne har fået et 

ekstra mandat og derved fem pladser, mens DF med to og Konservative med otte pladser 

fastholder deres antal mandater. Der er altså forsat absolut flertal i kommunen til de kon-

servative.  

 Kredsens arbejdsmiljøansvarlige deltager i DLF’s arbejdsmiljøkonference, hvor overskrif-

terne er Lærerarbejdsliv, Professionel kapital og Samarbejdet i Trio og MED. 

 Kredsen afholder temadag for hele kredsstyrelsen, hvor vi evaluerer arbejdet med vores 

nuværende indsatsområder. Nye indsatsområder diskuteres med særlig vægt på brugen af 

§16b og dialogen med politikerne.  

December 

 På det konstituerende møde i den nye kommunalbestyrelse laver kredsen aftaler med bå-

de Socialdemokratiet og Konservative om videre dialog.  Borgmesteren ønsker forsat at 

inddrage Vallensbæk Lærerkreds og andre interessenter i arbejdet med udarbejdelse af 

den nye 0-18-årspolitik. 

 Overenskomstforhandlingerne skydes officielt i gang, da kravene udveksles den 12. de-

cember. 

Januar   

 Anders Bondo Christensen begynder året med at holde medlemsmøder for tillidsvalgte og 

almindelige medlemmer, hvor han fortæller om OK18 og strategien bag. Flere lærere fra 

Vallensbæk deltager. 



 Efter megen dialog i Hoved-MED - bl.a. om manglende anonymitet, besluttes det, at 

APV’en skal være dialogbaseret. Ledere, TR’er og AMR’er bliver præsenteret for frem-

gangsmåden for den dialogbaserede APV i KB-salen. 

 Det forpligtende kredssamarbejde i Hovedstaden Vest afholder den årlige temadag for le-

dere, TR’er og AMR’er. Programmet er en blanding af arbejdsmiljø og pædagogiske for-

hold. Der er oplæg om ’Stress – forebyggelse og håndtering’ af Malene Friss Andersen og 

om ’Ledelse af kerneopgaven’ af Ole Henning Sørensen. Efter frokost var der oplæg og de-

bat om dannelse og fællesskab i folkeskolen med deltagelse af Marianne Jelved, Kim 

Brinckmann og Dorte Lange. 

Februar 

 Center for børn og unge, CBU, afholder dialogmøde og planlægningsdag for ledere og til-

lidsvalgte, hvor der arbejdes med fagfordeling og dialog om opgaveoversigterne samt den 

overordnede planlægning af næste skoleår. De to arbejdsgrupper ”Rekruttering og fasthol-

delse” og ”Tid og ro til projekter” kommer med deres anbefalinger, som bl.a. indeholder 

personalepleje og kommunikation.  

 DLF afholder konference for de pædagogiske ansvarlige i kredsene, som omhandler styring 

og ledelsen af folkeskolen, hvor der blandt andet diskuteres motivation og medindflydelse. 

Derudover er der fokus på de fire områder: Digitalisering, inklusion, tosprogethed og ud-

skolingen, som der pt. arbejdes med i Hovedstyrelsen. 

 Overenskomstforhandlingerne bryder sammen og de faglige organisationer indgiver strej-

kevarsel. 

 

På kredsstyrelsens vegne 

Merete Randskov  

  

  



Regnskab og budget for kreds 9: 

 

  



 

  



 

 

 

 

  

 



 

 

Budget 2018
Note Realiseret 2017 Budget 2018

Indtægter:

     Medlemskontingenter 904.384,00kr.             694.000,00kr.                 

     AKUT-fond 67.218,00kr.                67.000,00kr.                   

     Administration af særlig fond 10.000,00kr.                15.000,00kr.                   

Renteindtægter 3.048,46kr.                  2.500,00kr.                     

Andre indtægter 1.500,00kr.                  -kr.                               

     Indtægter i alt 986.150,46kr.             778.500,00kr.                 

Variable udgifter:

Kontingent til DLF 280.845,00kr.             -kr.                               

Forpligtende samarbejde (HV) 6.920,00kr.                  7.000,00kr.                     

     Mødeaktivitet 3 28.010,26kr.                29.600,00kr.                   

     Kurser og konferencer 4 98.859,75kr.                105.000,00kr.                 

    Kontorhold 5 132.796,84kr.             134.388,00kr.                 

Kredsstyrelsen 6 600.546,22kr.             629.672,72kr.                 

     Variable udgifter i alt 1.147.978,07kr.          905.660,72kr.                 

Resultat -161.827,61kr.            -127.160,72kr.               

Noter Realiseret 2017

3. Mødeudgifter

Transport 6.113,92kr.                  7.000,00kr.                     

p-billetter 69,89kr.                        100,00kr.                         

Fortæring, KS-møder 5.846,05kr.                  6.000,00kr.                     

KS-sommerfest/juleafslutning 6.095,00kr.                  6.000,00kr.                     

Kongres 8.346,55kr.                  8.500,00kr.                     

Andre møder 197,35kr.                     500,00kr.                         

Repræsentation 1.341,50kr.                  1.500,00kr.                     

Styrelsesaktiviteter i alt 28.010,26kr.                29.600,00kr.                   

4. Kurser og konferencer

Generalforsamling 5.990,75kr.                  -kr.                               

Faglig klub 1.230,35kr.                  3.000,00kr.                     

TR-Kurser/udd, 2.775,85kr.                  2.000,00kr.                     

Medlemskurser 70.000,00kr.                90.000,00kr.                   

Ny-lærer arrangement 4.255,00kr.                  5.000,00kr.                     

Andet medlemsarrangement 9.996,80kr.                  -kr.                               

Arrangementer fraktion 4 (Pensionister) 4.611,00kr.                  5.000,00kr.                     

Kredsaktiviteter i alt 98.859,75kr.                105.000,00kr.                 

5. Kontorhold

Telefongodtgørelse 2.388,00kr.                  2.388,00kr.                     

Forsikringer 2.292,62kr.                  2.500,00kr.                     

Abonnementer 2.000,00kr.                  2.000,00kr.                     

Lærerkalender 875,50kr.                     1.000,00kr.                     

Overførsel til fælles kontor 108.000,00kr.             108.000,00kr.                 

Ej anvendt, fælleskontor

Revision 9.500,00kr.                  10.000,00kr.                   



 

 

 

Ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer: 

 

 Frikøb i timer Honorar i år 2000 kr. Honorar nutids kr. 

Formand 1.000 55.000 73.955 

Næstformand/TR 1 330 14.900 20.035 

Kasserer  330 14.900 20.035 

TR 2 150 7.450 10.018 

TR 3 150 7.450 10.018 

3 TR-sup. a 40 timer 120 - - 

I alt 2.080 99.700 134.061 

 

 

 

 

Interne revisorer 350,95kr.                     500,00kr.                         

Gebyrer Nets 6.179,25kr.                  6.500,00kr.                     

Gebyrer 727,00kr.                     500,00kr.                         

Diverse 483,52kr.                     1.000,00kr.                     

Kontorhold i alt 132.796,84kr.             134.388,00kr.                 

6. Kredsstyrelsen

Frikøb (+evt.tidligere år) 452.875,59kr.             472.160,00kr.                 

Vederlag 147.670,63kr.             134.281,94kr.                 

Pension -kr.                            23.230,78kr.                   

Kredsstyrelsen i alt 600.546,22kr.             629.672,72kr.                 


