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Lisbeth bød velkommen og foreslog Bent Gindesgård til dirigent. Han blev valgt. 

Bent konstaterede at indkaldelsen var foretaget efter vedtægterne. Konstaterede at endelig 

dagsorden også var udsendt rettidigt efter paragraf 5. Alle var enige i dette. 

Niels Anton blev foreslået som referent og et antal stemmetællere. Vedtaget. 

Pkt 2. Kredsstyrelsen beretning 

Lisbeth fremlagde den mundtlige beretning. 

En speciel og anderledes beretning. For et år siden var vi i orkanens øje. Vi var oppe mod både 

arbejdsgiver og regering. Slankning af den offentlige sektor indgik. Det blev udtrykt ved 

effektivisering af den blå Bjarne. 

Det gør noget ved en, når man mistænkes for ikke at gøre sit arbejde. Det lykkedes desværre Kl at 

sprede dette billede af lærerne. De lærere, der ikke var lockoutet, havde også en svær tid. Lærerne 

viste dog deres værd under denne konflikt, og blev takket af formand Anders Bondo på 

kongressen. 

Fremtiden for Danmark er nu konkurrencestaten. Ingen vidste dette ville komme efter 

valgkampen. Vi forventede noget andet med det folketingsflertal. Vi håbede at fagfolk og 

politikere kunne samarbejde ud fra viden om læring og undervisning. Det blev dog 

moderniseringsstyrelsen der gennemførte planen med KL, som gav større ledelsesret. Vi skal lære 

at håndtere dette, men det er svært. Vi har ikke valgt jobbet for kun at hæve lønchecken. Der skal 

andre styringsredskaber til for at fremme værdierne som lærerne besidder. Drivkraften for 

lærerne er at undervisningen og eleverne lykkes. Motivationen kommer trods mangel på 

materialer osv. For de 90.000 lærere der går på arbejde hver dag. Arbejdet skal være meningsfuldt 

for alle. 

Tankerne om ændring fra velfærdsstat til konkurrencestat, passer ikke til dette arbejde. 

Industrisamfundets idealer er i strid med værdierne om at behandle alle med respekt, og omhu 

ses nu. Vi har ingen viden om hvad dette kan gøre ved mennesket, og vi skal ikke bare se på hvad 

andre omkring os har valgt. Der det et klogt valg, at spille os af banen, selvom mismodet kan 

ramme os alle. Der kan gå lang tid før vi bliver inviteret indenfor til en dialog. Alle kan starte krige, 

men det er en kunst at stoppe dem igen. 

De to kommuner har valgt meget forskelligt. Min tur i de faglige klubber, viser at man arbejder 

roligt og ihærdigt.  



Syddjurs har valgt en omfattende decentralisering. Ledere og TR, skal nu finde deres egne 

løsninger. Der skal honoreres store krav, indenfor en reduceret ramme. KL har ikke givet nogle 

løsninger til dette. Personalet har arbejdet omhyggeligt med at finde ud af dette. Vi mærker 

frustrationerne, når der ikke fra kredsen kan gives klare svar. Jeg har stor respekt for jeres indsats 

med dette. 

I Norddjurs har man bevaret de sparede lønninger i skolevæsenet. Vi har deltaget i 

arbejdsgrupper, som optakt til skolereformen. Vi har med jysk stædighed fået sat fingeraftryk i 

høringssvarene. Der afsøges mulighed for partnerskabsaftale. 

Ved de små medlemsgrupper som PPR og UU mærkes også nye vinde. UU står også for tur til en 

stillingsreduktion, som står i kontrast til øget vejledning af de unge. 

Arbejdsmiljøet bliver et omfattende projekt de kommende år. Inklusion og mindre tid til 

forberedelse vil presse kvaliteten. Vi har måttet sande en stigning i anmeldelser af verbale og 

fysiske påvirkninger.  

Tak til den siddende kredsstyrelse, som ikke vidste hvad de gik ind til. Vi har aldrig været en 

homogen masse, men har kæmpet for medlemmernes interesse. 

Vi siger farvel til Malene og Per, og tak for jeres indsats. 

Tak til kontorteamet. 

Vi skal passe på os selv og hinanden. Det bliver et langt sejt træk. Vi skal gøre hinanden gode. Vi er 

bedst, når vi er tro mod vores grundlag. 

 

5 minutters pause. 

Dirigenten redegjorde for talepapir osv. 

Opfordrede til at kommentere beretningen.  

Bjarne Dalgaard, Vestre Skole sagde at det lys der kastedes over vores tilværelse var den 

månedlige fornærmelse. Spørger ind til dialogvejen. Den har vi prøvet mange år. Tror du Lisbeth 

stadig på denne vej. 

Lisbeth sagde at vi er mange der har stillet os selv det spørgsmål. De der har valgt konfliktvejen, 

har ikke opnået det resultat, som de håbede, men har måttet bøje nakken. Min mavefornemmelse 

siger, at dialogen giver den bedste indflydelse, selvom det nogen gange ikke er meget. Vores 

forening er kommet langt væk fra dialogen med regeringen, modsat hvad de sagde som 

oppositionsparti. Anders Bondo bliver ikke inviteret af statsministeren, trods anmodning om 

dialog. Vi må prøve dialogen af. 



Jytte Schmidt, Langhøjskolen: 

Jeg er benovet over din flotte tale, og forståelsen af forløbet. Vi skal jo se frem, så alle kan få en 

god hverdag ude på skolerne. Det gavner også eleverne. Konkurrence mellem skolerne, har jeg 

kæmpet mod. Det er ærgerligt at man ikke er kommet i gang med en aftale, som vi kunne drøfte  i 

dag. Dialogen er svær, men vi skal ikke opgive kampen. 

Kennet Hansen, Kattegatskolen: 

Jeg er nødt til at rose dig. Du er god til at fremstille tingene fra begge sider. Du har givet din egen 

holdning til kende i dag. Den er jeg ikke enig i, men det ser vi ved resolutionen. Det er bedre at 

følge loven, og forhandle hver dag ud fra denne med lederen. Vi får et bedre grundlag at forhandle 

ud fra. 

Beretningen sættes til afstemning. 

Enstemmigt vedtaget. 

Pkt 3. Regnskab: 

Ingen påtegninger fra revisorerne. 

Thomas fremlagde regnskabet. 

Vi har ikke fået så mange kontingentpenge på grund af konflikten. 

Der er positive afvigelser i udgifterne. Særlig fond, har betalt udgifterne i forbindelse med 

konflikten. Der er 5-6 gange så mange bilag i denne periode. 

Vi har fået ekstra mange renter i år, som bidrager til et overskud på 129.000 kr 

Man kunne foreslå en nedsættelse af kontingentet, men det kan ikke lade sig gøre på grund af 

tilskuddet fra hovedforeningen, som er på betingelse af et fastlåst kontingent. 

Konflikten har kostet 350.000 kr i april måned. Særlig fond er nedskrevet med dette, men vi har 

stadig 4 mio. tilbage. 

Marlene Christiansen, Kattegatskolen spørger hvor længe tilskuddet kommer fra DLF. 

Thomas svarede, at det sker de næste 4 år. Det vil måske kunne lade sig gøre næste år, men vi skal 

arbejde på at øge formuen igen. 

Lisbeth sagde at vi har drøftet at der kan være brug for at rykke mere sammen end hidtil. Det har 

vi mulighed for. 

Afstemning: 



Enstemmigt vedtaget 

Pkt. 4: indkomne forslag. 

Bent læser forslaget fra Kennet Hansen op. 

Kennet motiverer forslaget. 

Vi skal støtte den nye kredsstyrelse i at få alle faglige argumenter frem til at lave en aftale. KL og 

skolelederne er ikke klar til dette endnu. Jeg vil gerne spørge hver enkelt om de er klar til at indgå 

en aftale. Vi skal ikke bare have en pulje. Maria og Michael har tilkendegivet sammen med 

Thomas, at de ikke er klar til en aftale nu. Det er de formelle ting, der drøftes nu. Jeg har hørt 

Lisbeths mening, men vil stadig gerne stemme på hende som formand. Jeg efterlyser Charlottes 

holdning, samt de to nye der stiller op i dag. Har skrevet til Anders Bondo om det uheldige i at 

rejse rundt med professionsidealet. 

 

Per Varsted: 

Kræver lidt forklaring. Du skriver et privat indlæg til Thomas, og det skal man ikke svare på. Det er 

katastrofalt, hvis det stemmes hjem. Man skal ikke binde en kredsstyrelse, men have tillid til dem. 

Michael: 

Vi kommer til forhandlinger, men vi skal ikke gå med til alt. På nuværende tidspunkt, kan jeg ikke 

se at det med puljer er særlig godt. Lederne kan putte alt ind i dem. Klart nej på nuværende 

tidspunkt, men vi skal diskutere et godt tilbud i kredsstyrelsen. Vil arbejde for medlemsmøder for 

at diskutere et evt. forslag. Vi skal have de faglige klubber med undervejs. 

Charlotte: 

Jeg følte mig ikke direkte adspurgt, og svarede derfor ikke. Nu står vi med loven, der giver 

mulighed for at supplere med lokale aftaler. Spørger om Kennets forslag går på en fuld aftale, 

hvilket jeg ikke mener vi skal nu. Vi skal undgå at lærere bliver presset enkeltvis af deres ledere. 

Vi lader hele fagforeningssystemet i stikken på den måde, og overlader folk til sig selv. Vi skal 

støtte hinanden, så ingen bukker under. Vi skal gå i dialog for at skabe værnsregler mod dette. 

 

Malene: 

Læste Lisbeths svar, og det dækkede min holdning. Jeg er enig med Per og Charlotte. Det vil være 

absurd med dette forslag, da det hindrer at gribe en aftale. Niels Christian går også ind for 

forhandling, når jeg læser hans oplæg. 



Maria: 

Har ikke sagt nej til ethvert tilbud. Vi skal søge dialogen. Den enkelte kan komme til at stå med en 

ordentlig opgave. Vi skal sikre os mod det grænseløse arbejde.  De der vil arbejde efter loven, skal 

kunne dette. Vil også høre medlemmerne. 

Peter Albrechtsen: 

Jeg er enig med Per. Resolutionen dur ikke. Vi stoler på kredsstyrelsen. Opfordrer til at trække. 

Peter Ravn: 

Jeg synes ikke det er noget godt forslag. En kredsstyrelse opgave er at søge indflydelse ved en 

forhandling. Vi skal stille medlemmerne bedre end loven. Det kan bane vejen i Syddjurs. 

Thomas: 

Med kredsstyrelsens tilkendegivelser, er det ærgerligt at man ikke vedtog mit forslag om en 

afstemning om nye aftaler. Vi har fået at vide at vi skal starte med noget nyt, og at vi skal 

finansiere loven selv. Vi hænger fast i akkorder, puljer osv., men folketinget har fortalt os, at vi 

ikke skal arbejde på denne måde. Modparten har bedt om den fulde ledelsesret, kan man så 

tillade sig at bede om aftaler. Hvis vi går ind på dette skal vi sikre at ingen går ned med stress. Det 

er en vanvittig måde at drive skole på, og derfor skal vi ikke modarbejde lov 409. Vi skal give det 

en chance, så vi kan se, om vi har taget fejl. Lad os gå positivt ind i det, og se hvornår vi dør. Det er 

meget at bede en kredsstyrelse om ikke at forhandle. Vi har set en aftale i Århus, hvor formanden 

smuttede over på ledersiden kort efter. I må meget gerne genbruge mit forslag om 

medlemsafstemning. 

Marlene, Kattegatskolen: 

Jeg kommer fra gulvfolket. Der er ikke kommet noget ned til mig på gulvet. Jeg er ikke blevet 

indkaldt til noget. Styrelsen har sat sig på de poster, hvor der var indflydelse. Der har ikke været 

åbenhed om hvad man tænker. Gulvfolket skal høres. 

Lisbeth: 

Det er godt at høre alle synspunkterne. Jeg er nødt til at se det ind i den virkelighed, hvor der er et 

stort spænd i oplevelsen af hvad der er bedre end lov 409. Vi skal forsøge at dække dette. Jeg 

tager gerne dette ansvar på mig. Jeg håber du vil trække dit forslag. Den kommune som rækker 

hånden frem, risikerer også noget i forhold til KL. Der kommer fælles forståelser i flere kommuner. 

Jeg vil gerne have mandat til at fortsætte afsøgningen. Vi skal blive bedre til at være i kontakt med 

medlemmerne, men det har været et meget svært år for dette. 

Kennet: 



Jeg vil kun bruge endnu flere argumenter. 

Udvide med ”der indgås kun aftaler, hvis en afstemning på en ordinær generalforsamling viser 

dette. 

 

Marie, Vestre skole: 

Jeg er meget interesseret i ikke at skulle have 42 timers arbejdsuge. Vi vil have en 37 timers uge, 

så mine børn ikke skal 47 timer i institution. Støtter Kennets forslag om afstemning. 

Lise: 

Vi ved ikke hvad i taler om, når der tales om timetallet. Vi talte om at prøve lov 409 et år. Det 

betyder meget at vi gør som Per foreslår. Jeg er enig med Kennets udvidelse. 

Malene: 

Hvis vi lægger bånd på kredsen, opnår Kl at udelukke DLF og kredsen 

Per: 

Forslaget ligner det vi har nedstemt de to sidste år. Hvordan defineres en aftale i forslaget. Stem 

det ned. 

Lisbeth: 

I Syddjurs er det lagt fast af ledergruppen, hvor mange uger man skal arbejde. I Norddjurs har man 

ikke lagt sig fast endnu. Det er åbent. Vi har spurgt TR, hvad medlemmerne ønsker. 

Thomas: 

Jeg synes Marlene berører et væsentligt punkt. Der skal være en forudgående debat inden en 

aftale. Vi taler ikke om tillid. Vi skal vide om de vi sender i byen har gjort det så godt som de selv 

mener. Jeg forstår ikke at det er fagforeningens endeligt at inddrage medlemmerne. 

Sammenligner med de lovligt valgte i Ukraine. 

Majbritt: 

Det drejer sig ikke om tillid, men handling. Dette forslag amputerer kredsstyrelsen. Vi skal have en 

kredsstyrelse der kan handle. Jeg er meget mod det, da det kan gå ud over Syddjurs 

Anne: 

Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan stemme om det, når vi ikke er enige på lærerværelserne. Hvilke 

aftaler kan gøre det bedre for os alle sammen. 



 

Peter: 

Det er et dårligt forslag som stækker styrelsen. Jeg går selv ind for 37 timers arbejdsuge. Vi kender 

jo ikke omfanget af skoledage. De med små børn vil gerne have 37 timer, men jeg tror ikke der er 

nogen aftale til august. Vi skal være parat til at forholde os til virkeligheden. Tr har været godt 

orienteret undervejs. Idéen er jo 37 timer på sigt. 

 

Kennet: 

Det er godt at have debatten. Spørger ind til hvordan man kan opfatte forslaget som at man ikke 

vil gå til forhandling. 

Bent: 

Læser de tre ord ”nogen som helst” 

Lisbeth: 

Svarer Anne, at vi ikke har forhandlet endnu. Hovedparten af oplægget udgør vedtagne politikker, 

eller lovforslaget. Det er ingen revolution, men et ønske om et partnerskab. Det indeholder også 

en tryghedsaftale. Det er et oplæg, og vi skal stille med vores krav, inden næste møde. Vore krav 

ligger indenfor vores politik, som er udsendt. Hvert enkelt medlem, skal have mulighed for at 

arbejde under lov 409. 

Per: 

Der ligger ingen aftale nu. Min holdning er principiel. Vi skal ikke bremse kredsstyrelsens 

handlemulighed.  

Thomas: 

Partnerskab er mellem partnere, og ikke mellem parter. I et privat forhold vil det mislykkes. Jeg 

kan ikke forestille mig en aftale, der kan stille medlemmerne bedre. Hvis de foreslår at fortsætte 

Norddjursaftalen, vil jeg ikke kunne stemme mod. Jeg frygter at nogen vil sige ja til en dårlig aftale, 

fremfor ingen. Vi kan ikke sikre nogen bedre end loven. 

Maria: 

Jeg har sagt at jeg vil spørge medlemmerne. Kredsstyrelsen kan godt sætte noget til afstemning, 

uden Kennets forslag. Jeg vil foretrække lov 409, men alternativet er at gøre arbejdsmiljøet bedst 

for så mange som muligt. Kredsstyrelsen er kompetent til at spørge medlemmerne. 



Kennet: 

Det skal være argumenter, og ikke hvilken kommune man kommer fra. Foreslår at ”nogen som 

helst” fjernes i forslaget, og der skrives ikke. 

Michael: 

Det kunne være bedre værnsregler, eller ret til 6. ferieuge. Ret til en skriftlig opgaveoversigt, der 

er fyldestgørende, med forventningsafklaring. Det kunne være arbejdsbelastningen, når vi skal 

arbejde 3 lektioner mere om ugen. Det kunne være en lønaftale, så vi kan bevare den nuværende 

løn. Vi kan sikre medlemmerne bedre ved at forsøge en forhandling. Jeg synes ikke der skal være 

en ekstraordinær generalforsamling. 

Lise: 

Kunne man ændre til ”opfordrer” i stedet for ”pålægger”. 

 

Pause på 2 minutter. 

Bendt spørger Kennet om han vil have en afrundende kommentar. Lisbeth får samme mulighed. 

Kennet: 

Ændrer sit forslag til ekstraordinær generalforsamling/urafstemning. 

Lisbeth: 

Roser Kennet for debatten, som har klædt os på, men det vil være meget svært at leve med dette 

forslag. Det vil sende et stærkt signal til kommunen om at det ikke kan betale sig at forhandle. 

Opfordrer til at den nedstemmes. Vi vil aktivere demokratiet. 

Afstemning: 

Det sidst forslag med /  

Overvejende flertal imod. 

Forslaget uden urafstemning. 

Stort flertal imod forslaget. 

 

Forslaget med ”nogen som helst” 

Stort flertal imod 



Forslaget med ikke indgå nogen som helst aftale 1.8.2014 

Stort flertal imod 

 

Forslaget hvor pålægger erstattes med opfordrer 

Lise trækker sit forslag. 

Forslaget genfremsættes af en anden 

Stort flertal imod 

Bent spørger om der ønskes optælling. 

Ingen ønsker dette. 

Forslaget er forkastet. 

Pkt. 5 frikøb til styrelsesmedlemmer: 

Vi regner ikke med at det faste frikøb bliver så stort, men der bliver behov for løbende frikøb i 

løbet af perioden. Næste år kender vi bedre virkeligheden. 

Det er besluttet. 

Pkt. 6 budget og kontingentfastsættelse: 

Budgettet for 2014 har ikke ændret sig, men nu vedtager vi budget 2015. Der er budgetteret med 

færre kontingentindtægter, og akutmidler. 

I budget 2015 holdes de samme udgiftsposter som i 2014. Vi kommer ud med et underskud på 

142.000 kr. Vi ender med et underskud på 189.000 kr i alt. Egenkapitalen er rigelig stor. 

Godkendt, også kontingentet 

 

Pkt. 7 Valg: 

Formand – kredsstyrelse og delegerede til kongressen. 

Formanden ønsker genvalg.  

Lisbeth: mener at jeg har en vis viden, som jeg gerne vil bruge til gavn for medlemmerne. Det gode 

sammenhold under konflikten har glædet mig, sammen med oplevelserne i de faglige klubber. Jeg 

vil arbejde for de bedste forhold for medlemmerne. 



Genvalgt med applaus. 

Forslag til kredsstyrelsen. 

Jytte Schmidt opfordres.  

Opstillet 

Jytte Schmidt 

Charlotte 

Maria 

Michael 

Niels Kristian 

Peter Ravn 

Thomas 

 

Charlotte siger det har været spændende, selvom lockouten kom uventet. Vil arbejde for dialogen, 

også til medlemmerne. Vi arbejder med dette. Vil glæde sig til to år mere. 

Jytte siger at hun er helt overvældet, og vil være ydmyg overfor opgaven. Har været 35 år på 

Langhøjskolen. Vil gerne arbejde for arbejdsmiljøet. Hvad er en normalisering, når man står 

overfor 25 elever, fremfor at sidde på et kontor. Vil lægge en masse arbejdskraft. 

Maria stillede op med focus på arbejdsmiljøet. AMR skal have en vigtig rolle. Jeg ønsker en 

udvalgsstruktur i kredsstyrelsen. Det har været spændende. 

Michael siger han har været kommunerepræsentant i Norddjurs. Arbejdsmiljøet ligger mig på 

sinde. Vi får markant anderledes vilkår. Vi skal sikre værnsregler. Der må ikke stå nogen alene 

tilbage. Vi skal være kritiske, men ikke stå i vejen. Vi skal opveje fordele og ulemper ved aftaler. Vi 

skal undgå individuelle aftale. TR og AMR skal bakkes op, så de ikke står alene. Vi skal styrke 

fællesskabet. Vi skal sende holdninger og meninger videre til hovestyrelsen. Vi skal blive bedre til 

at formidle vores holdninger til medlemmerne. Inklusionen skal være til alles bedste. Det skal ikke 

være økonomien der skal sætte dagsordenen. Jeg vil arbejde for alle medlemmer både i Nord og 

Syddjurs. Vil arbejde for bedre lønforhold uden nylønsmidler. Høre medlemmerne inden 

aftaleindgåelse. Er parat til de nye udfordringer. 

Niels Kristian 



Malene motiverer: Sikrer lærerne gode arbejds- og lønforhold. Kreds 134 skal genvinde sin 

forhandlingsposition. 

Peter Ravn siger at han har samarbejdet med kredsstyrelsen som TR. Jeg er glad for min løn og mit 

arbejde. Vi skal passe på ikke at snakke kerneydelsen ned. Jeg vil gerne dialog og forhandling, og er 

glad for at resolutionsforslaget blev stemt ned. Det er vigtigt med en god dialog, så vi bevarer 

tilliden til kredsstyrelsen. Vi skal ikke have den stærkes ret på arbejdspladsen, men stå sammen i 

solidaritet. Vil gerne se på antallet af ks. Medlemmer. Vi kunne bruge pengene til flere 

medlemsarrangementer. 

Thomas siger at vi er for gamle til fest. Vi skal blive bedre til at samle medlemmernes holdninger, 

og bringe dem til DLF i København. Vi skal ikke have dårlig samvittighed over at vi ikke kan gøre 

vores arbejde ordentligt. Det var rigtig godt med en konflikt. Der blev mange medlemmer 

aktiveret. Der skal være mange meninger i en kredsstyrelse. Vi skal spørge medlemmerne, når der 

skal laves aftaler. Jeg står for at vi skal være sikret af en lovgivning. 

 

Afstemning 

Bent orienterer om proceduren. 

optælling 

Charlotte: 212 

Jytte: 168 

Maria: 280 

Michael: 301 

Niels Kristian: 252 

Peter: 411 

Thomas: 270 

Valg til kongresdelegerede:  

alle stiller op. 

Afstemning: 

Charlotte: 63 

Maria: 95 



Michael: 82 

Niels Kristian: 33 

Peter: 134 

Thomas: 88 

 

De tre delegerede udover formanden er: Peter, Maria og Thomas 

1. suppleant er Michael 

2. suppleant er Charlotte 

3. suppleant er Niels Kristian 

 

Valg af 2 revisorer: 

Niels Toft 

Therese Refsgaard Andreassen 

Begge er valgt 

 

Valg af 2 suppleanter: 

Per Varsted 

 

 

Pkt 8.Evt. 

Kennet foreslår at vedtagelser fra kongressen skal kunne ses og offentliggøres. Anmoder om at 

resolutioner der vedtages på kredsens generalforsamling, skal vedlægges referatet, både når de er 

vedtaget, og ikke er vedtaget. 

Lisbeth vil gerne imødekomme forslaget. 

Lisbeth takkede for en god debat, som er guld værd. Vi kan have den kritiske dialog, og bagefter 

løfte i flok. Malene er gået, så jeg siger tak til hende på et senere tidspunkt. 

Per takkes for sit arbejde, og overrækkes en buket blomster. 



Takker Bent for sin rolle som dirigent. Maden blev passet næsten på klokkeslettet. 

Bent takkede for en lang men behagelig dag for en pensionist. 

 

 

Således opfattet 

 

Referent 

Niels Anton Andersen 

 

 

 

 

 


