
Referat af generalforsamling i Kreds 134 14.3.2013 

PKT 1:Valg af dirigent 

Lisbeth bød velkommen og indstillede Bent Gindesgård til dirigent. Han blev valg med applaus. 

Bent konstaterede at der var lovligt indvarslet – kravene var opfyldt, forsamlingen var enig i dette. 

Niels Anton valgt som referent. TR bruges som stemmetællere, hvis nødvendigt. 

Pkt. 2: Formandens beretning. 

Lisbeth orienterede om at Thomas var ramt af sygdom. 

Vi befinder os i orkanens øje – en kamp som ikke kan vindes ved magt. Jeg ville for et år siden have 

afvist, at der skulle tages varsler. Vi havde selv en mærkværdig pause omkring forhandling af 

Norddjursaftalen. Det var sat i værk af KL´s økonomiafdeling. Det gav dog en 2-årig aftale. I foråret 

sattes Ny Nordisk Skole i værk. Dlf valgte at bakke op om dette i samarbejdets ånd. Vi mærkede 

henover foråret at økonomiforhandlingerne gik hurtigt, og KL viste sin nye arbejdsgiverprofil. Vi 

var enige om at skolerne også måtte bære sin del af den økonomiske byrde. Regeringen havde 

sagt at man ønskede at inddrage relevante parter, men DLF blev ikke indbudt, og fik ikke indblik i 

de økonomiske beregninger. Vi kunne ikke få aktindsigt. Dette er indbragt for ombudsmanden. 

Ved kongressen var arbejdstid et emne, men der var gode tilbagemeldinger på A08, så arbejdstid 

kom ikke med som krav. Efterfølgende er det gået stærkt med dette. Kommunikationsstrategien 

gik ud på at få de påstande som KL kom med ikke stod uimodsagte. Vi har stået sammen i DLF om 

dette. 

Der har været uhyggelig stilhed om reformen af folkeskolen, men det kom frem at financieringen 

skulle klares ved normalisering af lærernes arbejdstid. Heldagsskole med aktivitetstimer kom frem 

som et nyt bud. Dlf måtte handle hurtigt inden den endelige vedtagelse, ved inddragelse af 

politikere som var enige med os. DLF fremførte ”gør en god skole bedre”. Ledelsens synlighed 

lægges der stor vægt på her. Tilstedeværelse kan aftales i forhold til mening og faciliteter. 49 000 

elever er med i dette eksperiment, hvor elever pludselig er gjort normale. Lærerne er ikke blevet 

rustet til denne opgave.  

Rygterne om OK13 holdt desværre stik. KL ville normalisere arbejdstidsreglerne. KL har dog ikke 

kunnet forklare hvad dette betyder for os. Hovedstyrelsen fik et bredt mandat, men må nok 

indkalde til ekstraordinær kongres når vi har et forslag. Michael Ziegler trak stikket ud, da man var 

ved at nå reelle forhandlinger. Der knokles nu med hjemmeopgaverne fra forligskvinden. 

Billedet fra krystalkuglen dukker hele tiden op. Slankning af den offentlige sektor. Angreb på den 

danske model. Man vil gerne have foden under lærerne for derefter at kaste sig over de næste 



KTO organisationer. Ingen kunne forudse at denne regering ville kunne kaste sig over en 

faggruppe, som har været segment under valgkampen. Vi skal have de lokale politikere til at 

komme på banen i forhold til KL. Vi skal nu forberede sig på konflikt. Det har overrasket nogen at 

man ikke er individualist under dette, men der er kollektive forpligtelse. Konfliktvejledning er 

udsendt. De områder der ikke er på plads vil blive beskrevet her når de er afklaret. 

Jeg kan ikke forudse hvad det betyder for vore kommuner og kommende aftaler, men vi skal 

arbejde for en sober og konstruktiv facon. Vi vil have anstændige rammer for elever og os selv. 

 

Lisbeth oplæste udtalelse som foreslås vedtaget. 

Bent redgjorde for at den skriftlige beretning har været offentliggjort på kredsens hjemmeside. 

Der er åbent for andre spørgsmål og kommentarer også. 

Mogens Clausen: Jeg er blevet retireret, men os pensionister er ligeså opbragte som jer. Vi vil 

gerne inddrages. Jeg mangler oplysning. Havde ikke set generalforsamlingen eller Kalømødet. 

Hjemmeside er ikke nok. 

Bjarne Dalgård: Det var en smuk udtalelse. Du virkede kampberedt under beretningen under 

passagen om realitetsforhandlingerne. Det bør med i udtalelsen. Afsnittet om den enkelte leder i 

afsnit 3 kunne udskiftes med dette. 

Per Varsted: Vi vil gerne inddrage kommunerne. Foreslår at det med lederne trækkes ud. Dem skal 

vi ikke slå i hovedet. Bjarne er tilfreds med dette. 

Else Holm Poulsen: Det er svært for mig at se hvem der arbejder for os i det politiske system. Hvad 

er normalisering? Der ligger meget arbejdsmiljø i dette. Jeg kan ikke finde vores venner. Eleverne i 

lokalmiljøet får 10 timers transport lagt oven i heldagsskolen. Hvem er udtalelsen stilet til. 

Lisbeth: Forstår godt Elses undren.  Der er en voldsom partidisciplin, så de lokale politikere er 

svære at få på banen, selvom de er dybt bekymrede. Der er tegn på en aftale om reformer, hvor Kl 

skal tage kampen med lærerne. Vi ser kun vennerne når vi møder dem på tomandshånd. Vi er 

nødt til at lægge pres på de lokale politikere.  Til Mogens – vi vil gerne trække på jer, men skriver 

nok ikke til den enkelte. Læg hjemmesiden ind som et dagligt punkt. Dette er en hjemmeopgave. 

Per: udtalelsen er stilet til skoleforvaltningerne og pressen. 

Peter Ravn: Den er måske lidt tandløs. Den må godt indeholde noget om dårligere kvalitet af 

undervisning, og gode traditioner omkring af lave aftaler. 

Malene:  Jeg ved du kan skrive Mogens, så kommenter på læsebrevet som er skrevet til Kirstine 

Bille. 



Dorte Ravn: Jeg synes det er fint hvis det viser hvad det handler om. Der er mange sider af denne 

konflikt. Andre mennesker skal kunne finde ud af, hvad det handler om. Vi kunne sende noget fra 

mange så vi signalerer at vi er berørt af det. 

Niels Christian: Vil gerne have det psykiske arbejdsmiljø med i udtalelsen både for lærere og 

ledere. 

Per: Vi er ikke uenige i forslagene, men hovedpointen er at vi skal forhandle med kommunerne 

bagefter. Foreslår at bevare udtalelsen til kommunerne og laver et nyt forslag til pressen. 

Peter Albrechtsen: følge op på hvad man selv kan gøre. Facebook kan bruges, da man kan skrive 

på Helle Thornings og Margrethe Vestagers. Man kan også bruge Jan Petersens hjemmeside. Der 

er adskillige skabeloner man kan genbruge. Hvis vi kan vinde medier og forældre, så vil KL tabe. 

Lisbeth: Vi suger alt til os om at aktionere. Vi bruger forslagene. Enig med Peter om at kvantiteten 

også er afgørende i medierne. Fagforeningen af offentligt ansatte kommer til demonstrationen på 

onsdag. Lærerne skal være i flertal på onsdag, og få flere med. 

Mogens: Lærerne er aldrig blevet inddraget i reformforhandlingerne. Forslag til udtalelsen. 

Applaus. 

Tove Mogensen: Jeg er et følelsesvæsen. Medaljer er som hæmorider. Den går til Corydon. Det er 

uforstandigt omkring vores job og børneliv. Jeg er rystet. 

Malene: Vi bruger 4-5 timer på onsdag og vil gerne fylde 2 busser. Det er lige nu. På lørdag er der 

en aktion. Mange har tilbudt hjælp. 

Michael: opfordrer til at alle kommer med debatindlæg omkring arbejdstid, heldagsskole og den 

danske model. Det er vigtigt at medlemmerne reagerer. 

Charlotte: viser de to ekstra sætninger der kan føjes til udtalelsen. 

Lise Jensen: forslag til tilføjelse –  

Peter fra Rønde skole: Begge samarbejdspartnere i stedet for respektive. 

Peter Ravn: vil gerne have samme udtalelse til kommuner som til presse 

Per: Vi kan godt sige god for alle tilføjelser. 

Else: ang. Intern konkurrence – bør fjernes – skiftes med intern splid 

Gitte Ravnsbæk: den ene parentes skal fjernes. Det hele skal med. 

Bent opfordrer til afstemning om de forskellige forslag. 



Hanne Nowack: bryder mig ikke om den blå. Vi har ikke intern splid. 

Helle Sørensen: håber skal skiftes ud med forventer. 

Niels Christian:  Den blå parentes- fjern intern splid og manglende tillid. 

Lisbeth: vil forsvare de to ting der er fjernet. Individuelle aftaler kan give mistillid og intern splid. 

Det har givet påbud fra arbejdstilsynet på en skole der hedder Metropol som er i pressen i dag 

Per: indføje uden aftale risikerer vi i den blå sætning. 

Mogens: Der skal stå noget om den stærkes ret. 

Lise Jensen: Det er en dårlig idé at tale om intern splid – bedre med Mogens forslag. 

Dorte Ravn: skal det her sendes til kommunerne? Vi skal ikke skrive noget om psykisk arbejdsmiljø 

til den almindelige læser. Jeg vil hellere have noget om børnenes vilkår.  Der skal målrettes. 

Lise Jensen: kolleger er gået ned allerede. Ingen tvivl om pres på kolleger. Det psykiske 

arbejdsmiljø skal med. 

Tina: Det blå skal ikke med. Folk forstår ikke sproget i den. Det vil blive læst som ynk. 

Charlotte: har flyttet lidt rundt på teksten. 

Trine Kindtler: Det undrer hvorfor vi og forældrene ikke er blevet spurgt. Jeg har ikke hørt noget 

om det i de to skolebestyrelser jeg sidder i. Hvorfor er det ikke kommunikeret ud af lærerne hvad 

heldagsskole betyder. 

Dorte: foreslår et forslag fra Thy-Mors lærerkreds – læser dette. 

Lisbeth: vil give et formandstilsagn. Vi kender godt forslaget fra Thy. Vil gerne foreslå at essensen 

af det kommer med i udtalelsen til pressen. 

Per: det bliver svært at styre gennem forslagene. Tislutter sig Lisbeths forslag. 

Bent: der har været flest forslag omkring det blå afsnit.  

Per: trækker sit forslag 

Bent: afstemning om hele eller dele af det blå. Flertal for at noget af det blå skal med. Afstemning 

om den stærkes ret – flertal for at den skal med. 

Afstemning om intern splid – flertal imod 

Afstemning om risikere at – flertal for at det falder væk 

Afstemning om det blå- flertal for. 



Afstemning om det røde afsnit – flertal for  

Afstemning om to kommuner – flertal for at slette 

Afstemning om hele forslaget – til  skolevæsnerne -  flertal for 

Drøftelse af ny tekst – Mogens spørges om hvem det er stilet til. Antorini 

Dorte: kunne den skrives sammen med Thy´s forslag – spørger om hvem den er stilet til. 

Anne: vi skal udtale os om at lærerne ikke er blevet hørt. Vi ved ikke om Antorini har talt med 

forældreorganisationer. 

Malene: foreslår den sendes til Antorini 

Kamma: den er kort og skal sendes til alle medlemmer. Vi er forældre også, så de skal nævnes. 

Afstemning om en ny tekst – med parentes – flertal mod parantesen 

Afstemning om resten- stort flertal for 

Erling: tilsagn om at udfærdige noget lig Thy´s. tilføj noget om normalisering. 

Lisbeth: tilsagn om dette 

Afstemning om beretningen- enstemmigt godkendt. 

Pkt 3: 

Ingen forbehold fra revisionen. 

Per fremlægger. 

Styrelses og mødeudgifter har en manko på 800.000 kr. De skyldige udgifter til kommunerne er 

opgjort på en ny måde, så det er forklaringen. 

Kennet Hansen: kunne godt tænke sig at regnskab og forslag skulle være sendt ud. Har ikke set det 

på hjemmesiden.  

Lisbeth: resolutionsforslaget har ikke været sendt ud. Der er udsendt en flyer til skolerne. 

Afstemning – enstemmigt godkendt 

Spisning kl. 17.58 

Generalforsamlingen genoptaget kl. 19.10 

Rengskab for særlig fond 



Afstemning enstemmigt godkendt 

Pkt 4:  

Lisbeth motiverer forslaget 

Det er et kompromis som alle i kredsstyrelsen kan stå inde for, men det er op til 

generalforsamlingen, om det skal vedtages eller vi arbejder som hidtil. Det er hensigten at 

udarbejde principper for handlemuligheder i forbindelse med forhandlinger. 

Erling: Advarede mod det sidste år. Det er et tåbeligt signal at sende til kommunerne. Stiller nogle 

spørgsmål, og besvarer dem selv. I har mandat til at forhandle i samspil med 

tillidsrepræsentanterne. Stem nej til forslaget. 

Afstemning – forslaget bedes læst op –  

Helle Sørensen: vi er i tvivl om alle bomber gælder.  

Bent: det er hele forslaget  

Lisbeth: forklarer betydningen af forslaget – vejledende afstemning 

Mogens: styrelsen kan gøre det her uden at vedtage forslaget 

Afstemning – stort flertal imod – styrelsen undlader at stemme 

Pkt 5: 

Per fremlægger – samme takst som hidtil med fremskrevne tal.  

Afstemning – enstemmigt vedtaget 

Pkt 6: 

Samme kontingent 

Afstemning – stort flertal 

Pkt. 7 evt: 

Kennet Hansen: spørger ind til arbejdsmiljøkonsulent – for samme kontingent 

Michael: vi arbejder for det, men der er ikke medløb for det. Vi arbejder også for funktionstillæg til 

AMR. 

Lisbeth takker for interessen ved generalforsamlingen. Husk vore aktioner lørdag og onsdag. 

Mobiliser kollegerne. Citerer foreningssangens afsnit om strid og kamp. 



Bent takker for behageligt samvær, og for hjælp til paranteserne med blå og rød farve. 

 

 

 

 

Referent 

Niels Anton Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


