
Generalforsamling 

i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds 

 

Torsdag den 16. marts 2017 

kl. 17.00 – 19.00 på Egholmskolen. 

 Derefter spisning for tilmeldte.
 

Endelig dagsorden: 

 1. Valg af dirigent. 

 

 2. Beretning. 

 

 3. Indkomne forslag:  

 

Kredsstyrelsen foreslår, at ydelserne til styrelsen omregnes 

til 00-kroner og reguleres med reguleringsprocenten. 

 

Peter Jerichau stiller forslag om, at ydelserne til styrelses-

medlemmerne gøres pensionsberettiget. Det er foreningens 

politik, at alle tillæg skal være pensionsberettiget. Det er 

gennemført til samtlige tillæg som kredsen har forhandlet 

tidligere. 

 

 4. Regnskab (herunder status). 

 

 5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmerne og 

lønnet medhjælp. 

 

 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 

 

7.  Eventuelt.



Vallensbæk Lærerkreds’ skriftlig beretning april 2016 – marts 2017: 
 
Vallensbæk Lærerkreds´ skriftlig beretning er et kort tilbageblik på, hvad der er sket i foreningen 

siden vores sidste generalforsamling i marts 2016.  

Med en helt ny kredsstyrelse uden den store erfaring har dette år stået i uddannelsens tegn. Vi i 

styrelsen vælger på et tidligt tidspunkt at søge om assistance fra Sekretariatet i DLF. Vi får tilbudt 

et kursusforløb, hvor vi selv får lov til at bestemme indholdet på et opstartsmøde. Målet med for-

løbet bliver, at vi sammen skal finde værdigrundlaget for vores arbejde, blive skarpe på at arbejde 

strategisk med udvalgte emner samt at finde ud af, hvordan vores samarbejde skal være. Dette 

arbejde er ikke afsluttet endnu. 

Udover den fælles uddannelse har alle også været på forskellige individuelle uddannelser/kurser: 

- En TR afsluttede sin uddannelse. 

- To TR’er påbegyndte deres og er nu halvvejs. 

- Kasseren afsluttede sin kasserer-uddannelse. 

- Formanden påbegyndte sin politiske lederuddannelse, som er godt halvvejs. 

- AMR (TR-suppleanterne) har fået deres lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. 

- Alle har fået eller er i gang med sin MED-uddannelse. 

- Derudover har vi deltaget i diverse sagsbehandlingskurser i DLF-regi. 

April: 

 Den nye kredsstyrelse (med stor hjælp fra den afgående formand) lægger ud med at afhol-

de et kredskursus, hvor cirka 60 medlemmer deltager. Alle får et godt indspark fra Brian 

Degn Mårtensson om Konkurrencestatens pædagogik, et godt grin med ”En større ja-hat, 

tak” og lørdag gør Casper og Rasmus os alle klogere på ”Verdens bedste danske skole”. 

 CBU holder på baggrund af årets dialogmøder en planlægningsdag, hvor alle ledere, TR og 

AMR for både lærerne og pædagogerne, kredsen og konsulenterne fra CBU deltager. Der 

bliver bl.a. diskuteret åben skole, professionelle læringsfællesskaber samt antal, placering 

og indhold af fleksuger/temauger. 

 DLF afholder OK-konference om arbejdstid, hvor formænd og næstformænd fra alle kredse 

skal tænke nye tanker omkring kommende arbejdstid frem mod OK-18. 

 ”Tæt på læringseffekten” midtvejsevalueres og der sker ændringer i sammensætningen af 

FF-team i skoleåret 16/17 - ligesom nye fag tilføres. 

Maj: 

 På baggrund af en opfordring fra Velfærdsalliancen.dk afholder Vallensbæk Lærerkreds 

sammen med de andre faglige organisationer i HovedMED en event i forbindelse med om-

prioriteringsbidraget. 

 

 



Juni: 

 Skoleårets sidste dialog - møde med deltagelse af distriktsledere, daglige ledere, Center-

chef, TR, AMR og Kredsen afholdes. Den gode dialog omkring opgaveoversigten samt den 

manglende tid til forberedelse fylder meget i debatten. 

Der nedsættes to arbejdsgrupper, som skal arbejde med ”Rekruttering” og ”Tid og ro til an-

tal og omfang af projekter”. 

 Der indgås en lønaftale for skoleåret 16/17, som meget ligner den, der er indgået året før. 

Juli/august: 

 Sydkysten bringer en artikel om lærernes forhold i Vallensbæk, hvor kredsformanden udta-

ler sig og bl.a. opfordrer kommunen til at indgå en aftale med Vallensbæk Lærerkreds. 

Borgmesterens modsvar til artiklen er meget bombastisk, hvor han har et meget negativt 

syn på lærerne. 

Vallensbæk Lærerkreds vælger ikke at kommentere på dette i et læserbrev, da vi mener, at 

det vil skade det samarbejde, der er med kommunen. Lærerkredsen har efterfølgende mø-

de med Borgmesteren, hvor han åbner op for et samarbejde, hvilket dog ikke er sket. 

 Der bliver afholdt faglig klub på alle skoler, hvor problematikken bliver diskuteret, hvilket 

fører til, at en skole vælger at sende et læserbrev til Sydkysten, mens en anden skole væl-

ger at sende et brev til kommunalbestyrelsen. 

 Vallensbæk Lærerkreds anmoder om, at der kan komme en fælles forståelse for afregnin-

gen af eksamen, således at det ikke er den enkelte lærer, der skal forhandle, hvor meget 

tid der bruges på eksamen. 

September: 

 Der afholdes et arrangement for nyansatte medlemmer.  14 medlemmer deltager i et in-

formationsmøde på rådhuset, hvor Centerchefen præsenter kommunen og formanden ori-

enterer om Vallensbæk Lærerkreds. Derefter er der hyggelig sammenkomst med spisning 

og bowling. 

 Kredsstyrelsen afholder, med input fra DLF’s uddannelsesafdeling, et kursus over to dage. 

Indholdet er den nye kredsstyrelses værdigrundlag og mål for arbejdet, samt at få redska-

ber til at arbejde mere strategisk med udvalgte indsatsområder. 

Arbejdsredskaber som også bliver brugt på uddannelserne af TR’erne og formanden. 

 DLF afholder kongres, hvor der bliver lavet kongresvedtagelser om:  

- At skabe et bedre arbejdsliv for medlemmerne.   

- At iværksætte drøftelser om et folkeskoleideal. 
Dele af kredsstyrelsen sidder med på tilskuerrækkerne. 

 Vallensbæk Kommune vedtager næste års budget, hvilket ikke har den store betydning for 
skolernes drift, men der sættes penge af til renovering af bl.a. toiletter. 

 Der afholdes dialogmøde indeholdende: Arbejdsgruppernes arbejde med rekruttering, 

mængden af projekter, dialogen om opgaveoversigterne ligesom eksamensafregningen 

diskuteres. 



 Vallensbæk Lærerkreds laver statistik over opgaveoversigterne, som TR kan bruge ude lo-

kalt på skolerne, og som formanden skal fremlægge for Distriktslederne og Centerchefen. 

 HovedMED arrangerer en TR/AMR- dag for hele kommunen, hvor arbejdet i MED-systemet 

er i fokus. 

November: 

 DLF og KL indkalder til regionalt dialogmøde for skoleledere og tillidsrepræsentanter om 

evaluering af bilag 4 omkring lærernes arbejdstid. En inspirerende dag, hvor nogle af ho-

vedbudskaberne er: At dialog er vigtigt, og at man skal bruge MED-systemet. 

 Der laves løntjek på alle tre skoler, hvor vi bl.a. finder flere lærere, der ikke har fået udbe-

talt lejrskoletillæg (også nogle, der har tillæg til gode fra flere år tilbage), nogle som har 

den forkerte anciennitetsdato på deres lønseddel samt enkelte, der mangler tillæg. 

 15. nov. behandler Økonomiudvalget Socialdemokratiets forslag om at indgå forhandlinger 

med Vallensbæk Lærerkredse om et fortolkningspapir af læreraftalen samt muligheden for 

at konvertere USU til to-lærer timer. Det bliver nedstemt. 

 Socialdemokratiet stiller det samme forslag på Kommunalbestyrelsesmøde d. 23. novem-

ber.  Debatten kommer til at handle meget om rekruttering og tilstedeværelse og ikke så 

meget lærernes arbejdsforhold. Borgmesteren siger flere gange, at det er ledelsen, der har 

ledelsesretten. Dette er også svaret, når der bliver spurgt ind til muligheden for konverte-

ring af USU. Forslaget bliver nedstemt 9-6, da kun Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti 

stemmer for. Der indgås ingen aftaler i Vallensbæk! 

December: 

 Lejerne af stueetagen i Lærernes hus på Vestegnen opsiger deres lejekontrakt og fraflytter 

1. december. Der er endnu ikke fundet nye lejere. 

 DLF beder alle kredse om at indberette lærernes undervisningstimetal samt andre opgaver. 

Dette håber man at kunne bruge frem mod OK-18. 

 Vallensbæk Lærerkreds opretter en Facebook-side som et led i Kredsstyrelsens mål om me-

re synlighed, åbenhed og en bedre kommunikation. Vi øver os stadig i at finde den ønskede 

mængde af kommunikation på siden.   

 Kredsen aftaler med kommunen, at tjenestemænd der ønsker at gå på pension inden 1. 

april, får forkortet opsigelsesvarsel med en måned. Dette har betydning for, hvilket løntrin 

de bliver pensioneret fra. 

Januar: 

 Der kommer en afslutning på drøftelserne om eksamensafregning. Der kan ikke laves en 

fælles aftale om afregning, der laves jo ikke aftaler i Vallensbæk. Lederne vil gerne være 

med til at lave nogle gode råd og forslag til, hvordan lærerne der skal have eksamen/være 

censor tilgodeses. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der består af både ledere og kredsmed-

lemmer. 

 Det forpligtende kredssamarbejde afholder en temadag for ledere, TR’er og AMR’er. Pro-

grammet er en blanding af arbejdsmiljø og pædagogiske forhold. Der er oplæg af Arbejds-



tilsynet om påbud, Helle Hein om motivation og ledelse af lærere samt Stefan Herman om 

dannelse. Dagen slutter af med paneldebat med Anders Bondo, Stefan Herman, Arne Eg-

gert fra KL og Pia Henriksen (lærer og meningsdanner). 

 DLF sætter fokus på den involverende fagforening, hvor vi på alle niveauer i forening skal 

arbejde på at inddrage medlemmerne på nye måder. Dette bliver et emne, vi vil arbejde 

med på forårets kredsstyrelsesmøder. Et af områderne, hvor det er vigtigt at inddrage 

medlemmerne er OK-forhandlingerne i 2018. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at det 

bliver et opgør med den nuværende arbejdstidslov, hvilket kan have en positiv effekt i 

kommuner, der lige som os ikke har indgået en aftale samt styrke fællesskabet i forenin-

gen. 

Februar: 

 Vallensbæk Lærerkreds tager initiativ til sammen med BUPL og PMF (pædagogmedhjæl-

perne) at invitere alle forældrebestyrelser/skolebestyrelser til at være medarrangør af et 

valgmøde omhandlende børne- og skoleområdet i Vallensbæk frem mod kommunalvalget 

den 21. november. 

 Som aftalt ved lønforhandlinger starter Vallensbæk Lærerkreds sammen med forvaltningen 

et lønanalyseforløb, som har til formål at sammenligne løn og lønaftalen i Vallensbæk i for-

hold til nabokommunerne. 

 I kredsregi arbejder vi i det forpligtende kredssamarbejde på Vestegnen på at styrke vores 

samarbejde i forhold til bl.a. sagsbehandlingen. Specielt hele dagpengeområdet er meget 

kompliceret og ændres ofte. Der er en stigning i disse sager, og det er utroligt vigtigt, at 

medlemmerne får den rigtige hjælp og støtte, og derfor deltager vi gerne i møder med 

hjemkommunens jobcenter. 

 

Den skriftlige beretning slutter pr 1. marts 2017, og skaber sammen med den mundtlige beretning, 

baggrund for debatten på den ordinære generalforsamling torsdag den 16. marts 2017. kl. 17 på 

Egholmskolen. 

 

På kredsstyrelsens vegne 

Merete Randskov  

  

  



Regnskab og budget for kreds 9: 

 

  



 

Ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer: 

 

 Frikøb i timer Honorar i kr. 

Formand 1.000 74.000 

Næstformand/TR 1 330 20.000 

Kasserer  330 20.000 

TR 2 150 10.000 

TR 3 150 10.000 

3 TR-sup. a 40 timer 120 - 

I alt 2.080 134.000 

 


