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Referat af generalforsamlingen i  
Vallensbæk Lærerkreds, torsdag d. 16-3-17: 

 
 
1. Valg af dirigent: 
 
Bestyrelsen foreslår Mariann Kejser som dirigent, og det blev enstemmigt vedtaget. 
 
2. Beretning: 
 
Merete fremlagde årsberetningen, som blandt andet handlede om: 
 
Man laver ikke aftaler i Vallensbæk, men det betyder ikke, at kredsen har opgivet at arbejde hen 
imod dette. Lige nu arbejder kredsen med at få indflydelse så mange steder som muligt, og det 
foregår på 3 forskellige niveauer:  
Det politiske, hvor vi bl.a. planlægger et valgmøde frem mod kommunalvalget i november. 
Forvaltningen, hvor der holdes store dialogmøder med ledelserne og tillidsvalgte. 
Lokale møder på skolerne mellem TR/AMR og ledelser samt MED-udvalg. 
 
DLF har udviklet en arbejdsmiljøstrategi, der skal bidrage til at skabe sunde og udviklende 
arbejdspladser og forebygge dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  
Indsatser ift. at forbedre arbejdsmiljøet skal være funderet i arbejdspladsens fællesskab og 
være med til at fremme arbejdsglæde og trivsel, have fokus på forebyggelse og dermed undgå 
usunde arbejdsbelastninger. Ikke mindst skal der prioriteres indsatser, der gør det muligt at 
kunne holde til et helt arbejdsliv - også selv om man måske i perioder i ens liv har behov for, at 
der tages særlige hensyn. 
 
Inklusion er et område, som vi vil have fokus på i det kommende år, da vi oplever 
Børnehaveklasse-ledere og lærere, der bliver presset af den store opgave det er, at inkludere 
elever med diagnoser. Især i indskoling ligger der mange udfordringer i at hjælpe de elever, der 
har det svært med det at gå i skole, og som ikke nødvendigvis har en diagnose. Nogle børn er 
under udredning og for andre skal der afprøves forskellige tiltag for at få dem til at deltage i 
klassen. Det tager alt sammen tid – forberedelsestid – undervisningstid. 
 
Spørgsmål fra de deltagende: 
 
Spørgsmål til inklusion: Hvad med de inklusionsvejledere, som ikke er medlem af DLF. 
 
Ressourcer til inklusion: Hvad gør man, når man har fået at vide, at der ikke er penge til 
inklusion i dette skoleår. Kan det være rigtigt, at der er det samme beløb som før?  
 
Spørgsmål til lejrskole: Afspadsering i forhold til lejrskole - det er svært at afspadsere tiden i 
forberedelsestiden samtidig med, at man skal forberede sig til undervisningen. 
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Kredsen arbejder videre med begge problemstillinger. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Indkomne forslag: 
 
Kredsstyrelsen foreslår, at ydelserne til styrelsen omregnes til 00-kroner og reguleres med 
reguleringsprocenten. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Peter Jerichau stillede forslag om, at ydelserne til styrelsesmedlemmerne gøres 
pensionsberettiget.  
Det er foreningens politik, at alle tillæg skal være pensionsberettiget. Det er gennemført til 
samtlige tillæg som kredsen har forhandlet tidligere. 
 
Forslaget blev vedtaget 32 for og 2 udelader at stemme. 
 
4. Regnskab (herunder status): 
 
Maria fremlagde kredsens regnskab, som før generalforsamlingen blev godkendt af henholdsvis 
ekstern og interne revisorer.  
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet med 34 stemmer og 1 udelader at stemme. 
 
5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmerne og lønnet medhjælp: 
 
Følgende ydelser blev enstemmigt vedtaget: 
 

 Frikøb i 
timer 

Honorar i 
00 kr. 

Honorar i 
nutidskroner 

Formand 1000 55.000 73.955 

Næstformand/TR 330 14.900 23.501 

Kassere 330 14.900 23.501 

TR 2 150 7450 11.751 

TR 3 150 7450 11.751 

 
6. Budget og fastsættelse af kontingent: 
 
Maria fremlagde kredsens budget, som også kan ses på kredsens hjemmeside.  
 
Det blev enstemmigt godkendt. 
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Vi fastholder kontingentet igen i år, og derfor er satserne: 
 

 
 
 
 
            

          
Medlemmer, der ikke har været lockoutet i 2013, bliver opkrævet yderligere 420 kr. i      
Konfliktkontingent. 
 
Fra 1. august er konfliktlånet betalt tilbage og kontingentet bliver det samme som før lockouten 
på 564 kr.  
 
7. Eventuelt: 
 
Husk faglig fredagsbar: Fredag den 19. maj om OK 18. 

Fraktion DLF andel: Kreds 9’s del I alt 

1-3 100 151 251 

4 71 69 140 

6 94 59 153 


