
Generalforsamling 

i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds 

 

Fredag den 22. marts 2019 

kl. 16.30 – 19.00 på Pilehaveskolen. 

Derefter fredagshygge for tilmeldte. 

 

Endelig dagsorden: 

 1. Valg af dirigent. 

 

 2. Beretning. 

 

 3. Indkomne forslag.  

 

 4. Regnskab (herunder status). 

 

 5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelses- 

 medlemmerne og lønnet medhjælp. 

 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 

 

 7. Eventuelt. 
 

 
 
 



Vallensbæk Lærerkreds’ skriftlig beretning april 2018 – marts 2019: 
 
Vallensbæk Lærerkreds´ skriftlig beretning er et kort tilbageblik på noget af det, der er sket i 

foreningen siden vores sidste generalforsamling i marts 2018.  

OK18 

Foråret bar rigtig meget præg af OK18. Det flere måneder lange forhandlingsforløb blev afsluttet 

med et forlig, men ikke med en arbejdstidsaftale til lærerne, som vi alle sammen havde håbet. 

Forløbet op til og under forhandlinger skabte et godt sammenhold på tværs af de faglige 

organisationer. TR-stormødet i Fredericia i slutningen af marts, var med til at sætte gang i ”En 

løsning for alle” kampagnen, som var med til at fastholde et pres på arbejdsgiverne under 

forhandlingerne, fordi det blev anskueliggjort, at der var en bred opbakning – både blandt de 

offentlige ansatte og den brede befolkning. 

Det lykkedes desværre ikke Lærernes Centralorganisation og KL at blive enige om en 

arbejdstidsaftale, der kunne erstatte Lov 409. I stedet opnåede de enighed om et forpligtende 

forhandlingsforløb om arbejdstid i overenskomstperioden, en undersøgelseskommission – 

”Lærerkommissionen”, et ”Ny start” samarbejde samt en lønforbedring ved deltagelse i lejrskoler. 

Kredsstyrelsen diskuterede resultatet, samt hvorvidt vi ønskede at gå ud med en fælles anbefaling 

til medlemmerne. Vi blev enige om, at vores anbefaling gik på, at det var vigtigt, at man stemte. Vi 

fik en flot stemmeprocent på 80,7 som fordelte sig således: 71,1 % stemte ja og 28,9 % stemte nej.  

I begyndelsen af juni blev der afholdt en ekstraordinær kongres i DLF med det formål at sende et signal - 

både internt og eksternt – om, at OK18 skal medføre lokale forbedringer i perioden frem mod OK21, samt 

at der på baggrund i kommisionsarbejdet, skal indgås en arbejdstidsaftale. 

Konvertering af USU 

Mens der på centralt hold blev arbejdet på at lave overenskomst, blev der kommunalt i Vallensbæk taget 

nogle politiske beslutninger, som får indflydelse på lærernes arbejde. 

På kommunalbestyrelsesmødet i april valgte Socialdemokratiet, i samråd med skolebestyrelsen fra 

Egholmskolen, at fremsætte skolens ansøgning om konvertering af USU til to-lærer timer i udskolingen til 

politisk behandling med håb om imødekommelse. Dette skete efter, at skolen havde fået et administrativt 

afslag fra Center for børn og unge (forvaltningen), som ikke stemte overens med, det der var aftalt politisk. 

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ønskeskede at imødekomme ansøgningen, men de 

konservative stemte imod og fremstillede et forslag om, at Borgmesteren efter OK18 skulle tage et møde 

med skolebestyrelserne med henblik på at finde en fleksibel ordning. Hvad der kom frem på disse møder, 

er ikke helt klart, og det har ikke udmøntet sig med ændringer i indeværende skoleår.  

Nu er forligspartnerne i Folketinget blevet enige om en ændring af folkeskoleloven som betyder, at der 

fjernes tre lektioner i indskoling, og at skolerne får mulighed for at konvertere 2 lektioner på mellemtrinet 

og i udskolingen. Vi håber, at loven når at blive færdigbehandlet inden valget, således at det kommer til at 

gælde for næste skoleår.   

 

Modtagerundervisning 

Efter at have været i høring i skolebestyrelserne vedtages der på kommunalbestyrelsesmøde i juni en ny 

struktur for modtagerundervisningen, hvilket betyder at den hidtidige organisering, hvor eleverne er blevet 



indskrevet i modtageklasserne på Vallensbæk Skole bliver ændret, så alle bliver indskrevet på egen 

distriktsskole allerede ved ankomst, samt at alle flersprogede elever vil indgå i skolernes almene 

læringsmiljø på lige fod med andre børn samtidig med, at de modtager støtte i dansk som andetsprog 

direkte i den almene undervisning. 

Skolebestyrelserne gav i deres høringssvar udtryk for bekymring omkring den økonomiske ramme og 

lærernes mulighed for at lykkes med opgaven - uddannelse og tid. Noget vi fra kredsen også har lagt stor 

vægt på, når vi har drøftet det med forvaltningen. Ligeledes er der en opmærksomhed på de lærere, som 

lige nu underviser i modtagerklasserne, og hvilke ændringer det vil have for deres arbejdsforhold.  

 

Kommunalt 

Den nye kommunalbestyrelse satte i juni alle sejl til for at få borgernes input til en ny kommunal-

plansstrategi for de næste fire år, og de afholdte workshops inde for fem forskellige områder. Merete 

deltog som en af de få fagprofessionelle i den workshop, der handlede om ”Et udviklende børne- og 

ungeliv”. Man kan undre sig over, at kommunen ikke ønsker at høre flere fagprofessionelles meninger og 

ideer til en god udviklingsplan. Vallensbæk Lærerkreds sendte også, som den eneste faglige organisation, et 

høringssvar, hvor vi udtrykte vores bekymring for den meget ensidige fokus på digitalisering og teknologi. 

 

I starten af juni fritstilles kommunaldirektøren Lars Hansen. Vicekommunaldirektør Annete Lausten 

konstitueres i stillingen, hvorefter hun i august blev ansat som kommunaldirektør. 

 

Center for Børn og Unge valgte at trække sig ud af face 2 ansøgningen til AP Møller fonden omkring 

professionelle lærings fællesskaber.  CBU ønsker at bruge energi og midler på at uddanne lærere og 

børnehaveklasselederne i Office 365 og AULA i stedet for på et tværkommunalt projekt. 

 

Det nye skoleår 

Efter sommerferien sagde vi igen velkommen til mange nye kollegager, 15 i alt - igen en rimelig stor 

udskiftning i lærerkollegiet. Det er altid hårdt at starte et nyt sted og især som nyuddannet lærer, men det 

kan også være udfordrerne at være dem, der igen og igen skal stå klar med støtte og overskud til at hjælpe 

de nye. Det er en problemstilling, som vi gentagende gange har drøftet med ledelse og forvaltning. 

Vi holdte igen i år et arrangement for nyansatte sammen med CBU. Der var desværre ikke så stor tilslutning 

i år. Vi prøver at rykke tidspunktet, således at vi får flere deltagere næste år. 

 

Årets pensionisttur gik i oktober til Nordisk films studier i Valby, hvor man fik en rundvisning i Olsen 

Bandens univers efterfulgt af en hyggelig frokost. 

 

Hoved-MED 

Hoved-MED valgte, at deres arbejdsmiljøfokus igen i 2018 skulle være på vold og trusler, og på den 

baggrund valgte de dette emne på deres årlige temadag for alle TR’er og AMR’er i oktober. Direktionen i 

Vallensbæk ønskede også, at deres ledere fik den samme viden, og derfor blev det en fælles dag, hvor der 

var mulighed for at drøfte lokale problemstillinger.  

Meget af arbejdet i Hoved-MED har handlet om den dialogbaseret APV, evaluering af processen og 

opfølgning på udarbejdelse af handleplaner ude på alle arbejdspladser. Nogle af de overordnede temaer, 

der går igen i mange af handleplanerne, er styrket kommunikation, tydelighed og prioritering af opgaver og 

kompetenceudvikling. 

 

 

 



Kongres 

Den ordinære kongres i Danmark Lærerforening var en såkaldt ”lille kongres” hvilket betyder, at den var 

uden formandsberetning. Kongressen evaluerede forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18, drøftede 

Lærerkommisionen og ”Ny Start”- samarbejdet. Derudover valgte man at arbejde videre med 

Folkeskoleidealet, som havde ligget stille under overenskomstforhandlingerne. De fremadrettede 

perspektiver på fagbevægelsen og den nye hovedorganisation FH blev også drøftet.  

Løntjek  

Vi lavede som tidligere år løntjek ude på skolerne i løbet af november måned. Vi fandt igen i år fejl i nogle 

af undervisningstillæggene, samtidig oplevede vi det som en rigtig god måde at tale med medlemmerne om 

deres lønsammensætning og give dem et overblik over lønsedlen, så de selv har mulighed for at tjekke, om 

de får den rigtige løn. 

 

Dialogmøde 

På dialogmødet i december med deltagelse af ledelse, TR’er, AMR’er, forvaltning og kredsen, drøftede vi 

elevplaner. Der er meget usikkerhed omkring, hvad kravene er og er en arbejdsopgave, som for mange 

lærere ikke giver mening i det daglige pædagogiske arbejde. Det har betydet, at der her i det nye år er en 

arbejdsgruppe, som arbejder med elevplaner, samtidigt med der kigges på Meebook. 

Et andet emne vi drøftede, var udfordrede indskolinger. På tværs af de tre skoler opleves mere 

udfordrende børnegruppe. Børn som stiller nogle andre krav, og som har svært ved at være i de rammer, 

som skolerne tilbyder. Dette er et område, vi vil blive ved med at have fokus på i det kommende år. 

 

Lønaftale 

Vi har gennem hele efteråret forhandlet med forvaltningen om en ny lønaftale, som skulle gøre det mere 

attraktivt at være ansat i Vallensbæk Kommune. Den faldt endeligt på plads ved årsskiftet. 

Vi har i fællesskab lavet en lønanalyse, hvor vi sammenlignede vores løn med nabokommunerne for at se, 

om der var nogle måder, vi kunne komme op på et lidt højere lønniveau. 

Analysen viste, at de nyuddannede nyansatte i Vallensbæk begynder på et forholdsvis højt lønniveau, 

sammenlignet med de andre kommuner, grundet et stort Vallensbæktillægget, det samme gælder de 

ansatte, der ikke er læreruddannet. 

Vi har derfor indgået en aftale om at lade de nyuddannet begynde på et lidt lavere Vallensbæktillæg de to 

første år, for herefter at stige til det nuværende niveau. 

 

De ikke læreruddannede, der ansættes fremadrettet vil ikke få et Vallensbæktillæg, da vi oplever, at det er 

meget få af de ikke læreruddannet, som varetager de funktioner tillægget dækker over. Pengene vil i 

stedet, sammen med en ekstra bevilling fra forvaltningen, hæve lønnen for lærere og børnehave-

klasseledere, som har mere end 6 års anciennitet, da de fremover vil få et højere Vallensbæktillæg.  

Lønaftalen omfatter ligeledes et tillæg til AL-vejlederne svarende til det SSP og IT-vejledere får. Et ønske vi 

har haft i flere år. 

Vi er også blevet enige om en fordeling af de penge skolerne får, når de modtager praktikanter. Det har 

bl.a. ført til, at praktikvejlederen får et fast tillæg uafhængigt af, hvor mange praktikanter den enkelte skole 

får. 

 

Ny Start – samarbejdet  

Rigtig mange kredse har med baggrund i ”Ny Start” fået en arbejdstidsaftale eller er kommet i gang med 

forhandlingerne omkring en aftale. Det er ikke muligt i Vallensbæk, da Borgmesteren ikke ønsker at give os 

en. Det vidste vi godt, men da Borgmesteren i begyndelsen af året spurgte os, hvordan han kunne vise 



lærerne, at han værdsatte det gode stykke arbejde de havde gjort, var det jo nærliggende at svare: Ved at 

lave en arbejdstidsaftale, men svaret var stadig nej.  

 

Det drøftede vi med Borgmesteren på det møde, vi havde i januar måned. Her drøftede vi også igen 

Inklusion og udfordrede indskolinger på baggrund af det inklusionseftersyn, der har været i gang i løbet af 

2017/18, og som der kom nogle fine anbefalinger ud af, som ledelser og CBU arbejder videre med. 

Udfordringen er, at det kan den enkelte lærer, der står med problematikken hver eneste dag, ikke mærke. 

Der er i løbet af 2018 bevilget 2 million ekstra til området, men pengene er gået til enkeltintegreret børn, 

og de lærere som underviser disse børn, kan nok godt mærke det, mens resten af lærerne ikke mærker en 

forskel. 

 

Borgmesteren anerkendte problemstillingen, som noget der skal arbejdes videre med, og ville også gerne 

tage problemet op med politikere fra Christiansborg. 

Ny Start handler også om samarbejdet - både mellem kreds og forvaltning og i Trio’en ude på skolerne, og 

det vil vi forsat arbejde på bliver endnu tættere, således at vi som kreds får mere indflydelse på de 

beslutninger, der bliver taget. 

I indeværende år har kredsstyrelsen haft møde med CBU omkring tildelingsmodellen for skolernes budget 

og kanalstrategien for AULA samtidig med at formanden har månedlige møde med Chefen for CBU, hvor 

der drøftes, hvilke tiltag der er gang i, og hvor eventuelle udfordringer kan være. 

GDPR og Dokunote 

Nogle af de andre områder som vi har arbejdet med er GDPR, som har gjort at vi skulle omlægge nogle 

arbejdsgange, samt at der var et fysisk arkiv, der skulle ryddes op i. I den forbindelse har DLF indkøbt et nyt 

arkivsystem Dokunote, som også kræver ændringer i arbejdsgange og ikke mindst vaner i forhold til, hvor 

man gemmer sine dokumenter. Håbet er, at det bliver mere overskueligt på den lange bane.   

Det forpligtende kredssamarbejde  

Vi har et godt og velfungerende samarbejde med de andre kredse på Vestegnen, der dels består af et 

formands- og næstformandsforum, hvor vi mødes en gang om måneden, dels af nogle fagopdelt 

samarbejdsforum for arbejdsmiljø, pædagogik samt kursus- og organisering. Vi bruger disse fora til 

videndeling, inspiration og sparring samt til fælles udvikling og indsatser, da vi ofte har de samme 

problemstillinger på tværs af kommunerne. Der er nedsat diverse arbejdsgrupper, der tager sig af 

specifikke områder. Det er ligeledes i dette regi, at vi hvert år arrangerer en stor temadag om arbejdsmiljø 

og skolepolitik for alle TRIO’er. 

 

Dette var som sagt nogle af de områder vi har arbejdet med i løbet af året. Den skriftlige beretning er 

afsluttet den 1. marts 2019. Den indgår i behandlingen af beretningerne på generalforsamlingen.  

 

 

På kredsstyrelsens vegne 

Merete Randskov  

 

 

  



Regnskab og budget for kreds 9: 

 



 

 
  



 
  



Budget 2019 
     

   
 

 

Note 
   

 Realiseret 2018  

 
 Budget 2019  

Indtægter: 

            Medlemskontingenter 

    
 kr.    718.230,50  

 
 kr. 720.000,00  

     AKUT-fond 

    
 kr.      68.000,00  

 
 kr.    66.416,00  

     Administration af særlig fond 

    
 kr.      12.000,00  

 
 kr.    12.000,00  

Renteindtægter 

    
 kr.        1.281,98  

 
 kr.      1.000,00  

Andre indtægter 

    
 kr.        6.300,00  

 
 kr.      6.300,00  

     Indtægter i alt 

    
 kr.   805.812,48  

 
 kr. 805.716,00  

        Variable udgifter: 

       Kontingent til DLF 

    
 kr.                    -    

  Forpligtende samarbejde (HV) 

    
 kr.        7.080,00  

 
 kr.      7.100,00  

     Mødeaktivitet 3 
   

 kr.      19.581,90  

 
 kr.    25.100,00  

     Kurser og konferencer 4 
   

 kr.    135.668,74  
 

 kr.    95.000,00  

    Kontorhold 5 
   

 kr.    134.499,16  
 

 kr. 140.988,00  

Kredsstyrelsen 6 
   

 kr.    637.967,12  
 

 kr. 619.563,55  

     Variable udgifter i alt 

    
 kr.   934.796,92  

 
 kr. 887.751,55  

        Resultat  

    
 kr.  -128.984,44  

 
 kr.  -82.035,55  

        Noter 
       3. Mødeudgifter 

       Transport 

    
 kr.        4.435,44  

 
 kr.      5.000,00  

p-billetter 

    
 kr.              95,00  

 
 kr.         100,00  

Fortæring, KS-møder 

    
 kr.        4.034,72  

 
 kr.      5.000,00  

KS-sommerfest/juleafslutning 

    
 kr.        3.903,35  

 
 kr.      5.000,00  

Kongres 

    
 kr.        6.242,39  

 
 kr.      8.000,00  

Andre møder 

    
 kr.           101,00  

 
 kr.         500,00  

Repræsentation 

    
 kr.           770,00  

 
 kr.      1.500,00  

Styrelsesaktiviteter i alt 

    
 kr.     19.581,90  

 
 kr.   25.100,00  

        4. Kurser og konferencer 

       Generalforsamling 

    
 kr.                    -    

 
 kr.    10.000,00  

Faglig klub 

    
 kr.        1.578,00  

 
 kr.      3.000,00  

TR-Kurser/udd, 

    
 kr.           528,00  

 
 kr.      1.000,00  

Medlemskurser 

    
 kr.    125.353,91  

 
 kr.    70.000,00  

Ny-lærer arrangement 

    
 kr.        3.922,00  

 
 kr.      5.000,00  

Andet medlemsarrangement 

    
 kr.           801,83  

 
 kr.      1.000,00  

Arrangementer fraktion 4 (Pensionister) 

    
 kr.        3.485,00  

 
 kr.      5.000,00  

Kredsaktiviteter i alt 

    
 kr.   135.668,74  

 
 kr.   95.000,00  

        5. Kontorhold 

       Telefongodtgørelse 

    
 kr.        2.388,00  

 
 kr.      2.388,00  

Forsikringer 

    
 kr.        2.287,56  

 
 kr.      2.500,00  

Abonnementer 

    
 kr.        2.000,00  

 
 kr.      2.000,00  

Lærerkalender 

    
 kr.           772,50  

 
 kr.      1.000,00  

Overførsel til fælles kontor 

    
 kr.    108.000,00  

 
 kr. 112.000,00  



Ej anvendt, fælleskontor 

       Revision 

    
 kr.      13.500,00  

 
 kr.    10.000,00  

Interne revisorer 

    
 kr.           367,10  

 
 kr.         500,00  

Gebyrer Nets 

    
 kr.        4.734,00  

 
 kr.    10.000,00  

Gebyrer 

    
 kr.           450,00  

 
 kr.         500,00  

Diverse 

    
 kr.                    -    

 
 kr.         100,00  

Kontorhold i alt 

    
 kr.   134.499,16  

 
 kr. 140.988,00  

        6. Kredsstyrelsen 

       Frikøb (+evt.tidligere år) 

    
 kr.    480.454,36  

 
 kr. 483.000,00  

Vederlag 

    
 kr.    134.281,98  

 
 kr. 116.716,05  

Pension 

    
 kr.      23.230,78  

 
 kr.    19.847,50  

Kredsstyrelsen i alt 

    
 kr.   637.967,12  

 
 kr. 619.563,55  

        

     

 
 
 

  

        

 


