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GENERALFORSAMLING
7. MARTS, KL. 17.00
Folkehjem
Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af ydelser
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg til kredsstyrelsen
8. Eventuelt

Omkring kl. 18.00 suspenderes generalforsamlingen,
og her er kredsen så vært ved spisning.
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Punkt 1
Valg af dirigent
Kredsstyrelsen foreslår Torben Hagedorn
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Punkt 2
Der, hvor vi ikke kunne opnå enighed,
omhandler forholdet mellem undervisningstid
og forberedelse. Dog skal det nævnes, at vi
har den opfattelse, at enigheden ikke kunne
opnås ikke skyldes ond vilje fra
arbejdsgiverside; men et spørgsmål om
ressourcer.

Skriftlig beretning.
Beretningen her sætter fokus på udvalgte
områder af kredsens arbejde. Hvis et område
ikke er nævnt i beretningen, er det ikke udtryk
for, at der ikke arbejdes med det, eller at
området er nedprioriteret. På selve
generalforsamlingen vil der blive fulgt op
med en mundtlig beretning, der vil være
supplement til denne skriftlige beretning.

Vi har kun arbejdet med aftalen et år og
naturligvis er der altid startvanskeligheder,
når noget nyt skal implementeres. Vores
oplevelse er, at nogle steder har man oplevet
en fremgang i fleksibiliteten, andre steder
ikke. En del af forklaring kan være at man,
som leder ikke har levet op til ånden i aftalen.
Når man i et skema har lagt de 200 timer midt
i skemaet og dermed skaber delt tjeneste, så
har det ikke være tanken bagved, ej heller
hvis man uden en drøftelse i MED reducerer
de 200 til 180, selv om der er mulighed for
dette. Men det skal via MED uanset hvad.
Vi har et fælles ansvar for at skolen fungerer
og det sker i samarbejde mellem lederne og
medarbejderen på niveauer.

Aftalen
I foråret 2019 indgik Aabenraa Kommune og
Aabenraa Lærerkreds en lokalaftale om
arbejdstid. Allerede fra først år efter
konflikten i 2013 var der enighed mellem
kommunen og kredsen om et
administrationsgrundlag, der ved OK15 blev
til et samarbejdsgrundlag, men ingen af
delene var en rigtig aftale, nok var der
aftaleelementer i grundlagene, men intet der
kunne støttes ret på.
En af hjørnestenen i en aftale er netop at
parterne kan støtte ret på og afprøve det ved
fagretslige instanser. Vigtigere er det dog, at
man har et fælles ansvar for udmøntningen af
aftalen og at man har opnået en enighed på,
hvad der er vigtigt. Vi må så her konstatere, at
det ikke var alt, vi kunne blive enige om.
Aftalen kan opfattes som en rammeaftale for
arbejdstiden. Det er grundlæggende positivt,
at det er lykkes at indgå en aftale til trods for
at alle ønsker ikke er opfyldt.
Hovedelementet er, at alle som udgangspunkt
har 200 timer til egen disposition. Timer
lederen før aftalen havde dispositionsret over.
Man kan sige, at lederens rum er blevet
indskrænket.
Der er flere andre gode elementer i aftalen,
f.eks. tages der hensyn til nyuddannede,
mulighed for aftalte puljer, aftalt årsnorm
m.m.

En anden udfordring har vist sig at være den
mulighed for at blive tildelt en vikarpulje på
30 timer, hvordan den skal administreres og
fremgå af opgaveoversigten, har vi haft nogle
udfordringer på. Denne problematik skal vi
have evalueret og fundet tydeligere
formuleringer på i samarbejde med
skolelederne.
Vi har i skrivende stund ikke evalueret aftalen
med arbejdsgiveren, men det skal ske i løbet
af foråret 2020. Her er en del af udfordringen,
at vi har skiftet skolechef undervejs.
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Der er en bundlinje for, hvor få lærere der
skal til for at drive en skole.
Derfor bør vi i stedet for kun at tale om de
elever, der ikke er der – i samarbejde med
kommunen – tale om de, der er der.
Og i god tid lave aftale og planer for, hvordan
vi kan sikre kvalitet i undervisningen. Vi ved
udviklingen vender, så det vil være
torskedumt at skære et skolevæsen totalt i
bund for få år senere at skulle bygge det hele
op igen, efter at have sent X antal lærere ud
på jagt efter andet arbejde.

Budget 2020/Finansloven
Sidste år på generalforsamlingen formulerede
vi et brev, der blev sendt til alle medlemmer
af byrådet. Budskabet var klart og tydelig:
send flere penge. Vi mangler ressourcer for at
kunne drive en skole, hvor alle de ambitioner,
man har på skolens vegne, kan indfries.
Brevet blev velmodtaget og afstedkom mange
møder mellem kredsen og politikkere fra både
blå og rød side. Alle var enige i at skolen i
budget 2020 skulle tilgodeses.
Selve budgetprocessen var i år anderledes end
forgående. Grundet et folketingsvalg, tog det
tid før aftalen mellem regeringen og KL var
på plads. Man valgte derfor dels at tage af
kassen i kommunen og gøre processen
kortere. Til et budgetseminar havde man fået
tolket nogle tal forkert, og den første
udlægning var, at en elev i Aabenraa var en af
de dyreste i Danmark, hvilket afstedkom en
stor forbavselse og undren hos flere, også hos
os. Heldigvis blev den fejl rettet og et mere
rigtigt tal kom frem.

I forlængelse af flere tilførte midler fra
kommunens side, så har den nye regering
også valgt at løfte skolen. Det sker via
finansloven. Et problem her er, at man vælger
at tildele efter elevtallet, og det er som nævnt
faldende i Aabenraa, dvs. man rammer skævt.
Man burde i den sammenhæng også have
taget højde for b.la. geografien. Lokalt vil vi
forsat argumentere for flere midler samt at
føre diskussionen videre til det centrale led.

Man valgte så i budgettet at forhøje prisen på
en elev med 1000kr, hvilket samlet vil løfte
folkeskolen med omkring 5,5 mio. i
Aabenraa. Det er sådan set godt, at man
politisk vil skolen og det i en tid, hvor
omegnskommunerne vælger at reducerer
endnu mere i skolens budget. Det er svært, at
være utilfreds med. Dog må vi konstatere, at
med det faldende elevtal vi oplever, så vil de
ekstramidler ikke opleves som et løft, men
højest et status quo. Vi bliver nødt til at
investere mere i skolen for at kunne leve op til
både folkeskoleloven, men også de
ambitioner, man fra lokal side har til skolen.

Lærerkommissionen
I forbindelse med OK 18 kunne KL og LC
som bekendt ikke opnå enighed på
arbejdstiden.
Man stod stadig stejlt overfor hinanden og til
trods for skulder ved skulder, måtte vi endnu
engang erkende, at vi ikke kunne opnå det, vi
ville, nemlig en central aftale om arbejdstid.
Det parterne kunne blive enige om var ”Ny
start” der indeholdte to spor. Ét omhandlende
et styrket samarbejde mellem parterne lokalt
og en kommission, der skulle afdække de
udfordringer skolen står med.
Det styrkede samarbejde udmøntede sig i at
flere lokalaftaler blev indgået, også her i
Aabenraa.
Spor 2 var selve kommissionsarbejdet.
Kommissionen skulle indsamle viden om
skoleområdet og omsætte denne viden til
anbefalinger, parterne kan bruge i deres
videre drøftelser, herunder en
arbejdstidsaftale.

Når skolerne skal spare, er det nemmest at
bruge afskedigelser som sparemiddel, men
der en grundlinje for, hvor langt man kan
komme ned, banalt set er der brug for en
matematiklærer, en biologilærer osv. yderligt
er det også grænser for, hvor meget
undervisning man kan pålægge uden at gå på
kompromis med kvaliteten.
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Kommissionen arbejde længe og d. 16.
december 2019 blev deres rapport
præsenteret. Man kunne have håbet på mere
og bedre anbefalinger. Dog er der klart gode
ting i rapporten, og ingen tvivl om at hele
analysedelen er god, lidt ironisk er det dog, at
de udfordringer rapporten adresserer, ikke er
noget nyt for os. Det vigtigste og de signaler,
der helt klart bliver sendt nu, er at parterne har
et fælles udgangspunkt for de kommende
forhandlinger. De sidste OK ‘er blevet
forhandlet på baggrund af konflikten,
forhåbentligt bliver den kommende
forhandlingsbagtæppe til at være end en
anden og mere retvisende. Kommissionen har
tre temaer, som de mener, parterne skal tage
alvorligt, en ny arbejdstidsaftale, en styrket
lærerprofession og en tydelig lokal
skoleledelse.

Noget vi alle skal huske på, om vi lykkes eller
ej med forhandlingerne, er de grupper, vi har
på andre områder, hvor lov 409 stadig
huserer. Underviserne på SOSU-skolerne er
også underlagt lov 409.
Periodeforhandlingerne er mellem KL og LC,
dermed står de udenfor en eventuel aftale, da
underviserne på SOSU er ansat efter de
statslige overenskomster.
Et klart og tydeligt signal foreningen centralt
får fra os er, at disse grupper skal der også
kæmpes for.
Skolereformen.
Her midt januar kom Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
med den afsluttende evaluering af
skolereformen. Konklusion, ikke ligefrem
forbavsende, ingen fremgang at spore.
Eleverne er ikke blevet dygtigere og trives ej
heller mere. Det kommer ikke som den store
overraskelse. Undervisningsministeren er ikke
overrasket og vil ”give gas” på de områder,
hvor man kan se skolen trækker i den rigtige
retning. Det er ikke synderligt opmuntrende
udmelding. Nu står det soleklart, at de lange
skoledage har spillet fallit og det er på tide, at
de, der ved noget om skolen, sætter sig ned
sammen og får styr på den. Her vil
inddragelse af fagfolk på alle niveauer være
yderst relevant, i modsætning til da reformen
blev til i en lille lukket kreds af embedsfolk
på Slotsholmen.

Periodeforhandlingerne
Til marts 2020 begynder man centralt på
periodeforhandlingerne. En
periodeforhandling er, når man forhandler i
perioden mellem de egentlige
overenskomstforhandlinger. Det blev parterne
enige om ved OK 18. I skrivende stund er
man ved at gøre sig klar på disse
forhandlinger. Helt naturligt er man ved at
finde de krav og tilgange, man nu engang har
til sådanne forhandlinger.
Forskellen fra tidligere er, at parterne i høj
grad har meldt klart ud overfor hinanden, at
man skal lykkes med en aftale på
arbejdstiden. Begge parter har også antydet, at
man vægter kommissionens analyse højt og at
man naturligvis har anbefalingerne for øje,
men at nye veje klart er mulige.
Det vigtigste er, at spørgsmålet om
forberedelse eller mangel på samme bliver
adresseret.
Og her er kernen i problemet. Den lange
skoledag, der betyder mere undervisning og
mindre forberedelse, og uden tilførte resurser
til ansættelse af flere lærere, ja så bliver det
umådelig svært at løse det problem ved et
forhandlingsbord. Det bliver et spændende
forår, vi går i møde.

Nye ledere
Vi har på det seneste oplevet, at der bliver
skiftet godt og grundigt ud blandt
skolelederne i kommunen. Vi har også fået en
ny skolechef. Det sådan set godt, at vi kan
rekruttere ledere til de stillinger, der opstår.
Men det betyder også at vores skolelederkreds
ikke er den mest erfarende gruppe
efterhånden. En udfordring ved at være ny
leder er, at man kan få et stort fokus på
økonomien. Det er helt naturligt, og
selvfølgeligt skal man drive ens økonomi
ansvarligt. Men det kan gøres på flere måde.
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Det er vigtigt og afgørende for god trivsel, at
man som medarbejder er medinddraget i
skolens drift. Fokus må heller ikke blive
snævert på økonomidelen.
Skoleledelse er meget mere end et regnskab i
balance. Vi vil derfor i den kommende
periode have fokus på skoleledelse og det
samarbejde der skal være mellem skoleledelse
og medarbejderne. Hvilket falder i god tråd
med et af temaerne fra Lærerkommissionen.

FH
Ganske kort skal FH nævnes. FH er den nye
hovedorganisation mellem FTF og LO. Man
har fundet vejen til organiseringen af FH´s
arbejde centralt. Det har man ikke lokalt
endnu. Det er dog rimeligt sikkert, at der
bliver flere FH-distrikter end FTF-regioner og
færre FH-distrikter end LO-sektioner.
Lokalt har vi allerede et rigtigt godt
samarbejde på tværs af de to gamle
hovedorganisationer.
Forhåbentligt bliver det samarbejde bedre
endnu. Det, som man virkeligt skal huske, er,
at FH er parti politisk uafhængig, det er ikke
en forsættelse af LO og dennes samhørighed
med Socialdemokratiet.

Folkeskoleidealet
På kongressen i oktober blev foreningens
folkeskoleideal endelig vedtaget. Grundet
travlhed og overenskomstforhandlinger,
havde arbejdet med idealet stået lidt stille.
Idealet er godt gennemarbejdet, der har været
medlemsinddragelse på alle niveauer,
Alexander von Ottingen har været tovholder
på skrivearbejdet og kommet med flere input.
Idealet er et ideal, noget at stræbe efter og er
foreningens bud på, hvad skolen bør rumme.
Det et ganske godt bud. Med idealet har vi et
godt udgangspunkt for at tage en debat om,
hvad skal vi med skolen. Mange andre
organisationer har ikke et sådan formuleret
ideal. I skrivende stund arbejdes med et
samtalearrangement mellem kredsen,
tillidsrepræsentanter, skolelederforeningen,
forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
og det politiske udvalg. Her vil vi præsentere
vores bud på, hvad skolen bør indeholde.
Forhåbentligt vil det afsted komme flere
debatter/samtaler om skolen – det vigtigt at
den samtale aldrig dør hen – håbet er også, at
en diskussion om indhold vil føre til en debat
om rammerne. Fra et hvad, til et hvordan så.

Medlemssituationen
Medlemstallet er over en årrække faldet,
hvilket skyldes færre ansættelser i
kommunen.
Medlemstallet (Fraktion 1 og 2)
2013: 617
2014: 611
2015: 589
2016: 613
2017: 592
2018: 568
2019: 541
2020: 523
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Den daglige drift
Rådhusgade 8 er stadig rammen for vores
kontor. Siden januar 2015 har vi ejet
lokaliteterne her i Rådhusgade 8, og vi har
siden købet af lokalerne renoveret forkontoret
og mødelokalet med maling, nye plakater,
billeder og møbler. Vi ønsker også at
renovere de øvrige lokaler for dermed at gøre
dem mere tidssvarende, venligere og pænere.
Det arbejde er vi ikke kommet meget videre
med i løbet af året – vi har valgt ikke at bruge
midler på det endnu. Men vi bliver inden for
en årrække nødt til at få renoveret resten af
kontoret.

Tak til tillidsrepræsentanter og
kredsstyrelsesmedlemmer for stort og
engageret arbejde. Tak til alle medlemmer,
der aktivt har bidraget ved at møde op, når vi
har indkaldt, hvad enten det er til faglige
møder, generalforsamling eller andre
arrangementer.
Mads Lund, Formand.

Det, der virkeligt fylder i den daglige drift, er
den konkrete sagsbehandling – det er vigtigt
for kredsen, at man som medlem bliver mødt
lokalt og får hjælp til sin sagsbehandling – det
lige fra barselrådgivning til sygesager og alt
det, som der kan opstå behov for hjælp til.
Efter sidste generalforsamling fordelte
kredsstyrelsesmedlemmerne arbejdet mellem
sig, og alle byder ind med hver deres
interesseområde. Undervejes har der været
udskiftning i kredsstyrelsen, Martin Bonde
søgte og fik nye udfordringer, der kom ingen
suppleanter ind, da sidste suppleant blev
skiftet i forrige år. Kredsstyrelsen har således
fordelt følgende ansvarsområder:
Sagsbehandlere: Mads Lund, Peter Jensen,
Helle Kock og Claus Lund – Olesen.
Pædagogisk Udvalg: Helle Kock, Lars
Thomsen, Keld Damgaard – Møller.
Arbejdsmiljøudvalg: Peter Jensen, Elisa
Bagger Sørensen, Michael Wissing
Organisations/kursusudvalg: Rasmus
Schrøder
Infoudvalg: Mads Lund, Helle Kock
Kredssamarbejde: Mads Lund, Peter Jensen,
Helle Kock
Kredsstyrelsen forsøger ved jævnlige
udsendelser af nyhedsbreve, at holde alle
orienterede.
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at levere kvalitet i undervisningen.
Undersøgelsen bruger vi politisk i samme
omfang som sidste år for at dokumentere og
lægge pres på forvaltning og politikere. Men
det er vigtigt at pointere, at vi først og
fremmest bruger dialogen. Resultaterne af
dette års undersøgelse omtales af formanden.

Arbejdsmiljøudvalget
Udvalget består af: Michael Wissing, Elisa
Bagger Sørensen og Peter Jensen.
Digitale og verbale krænkelser har været et af
temaerne i 2019. DLF centralt udsendte i
efteråret deres vejledning til, hvordan disse
bør håndteres, og vi har brugt møderne med
AMR til at gøre dem opmærksomme på, at
skolerne skal have lavet en politik og en
handleplan for området. Vi håber, at dette er
blevet iværksat.
Igen i 2019 har vi prioriteret lærernes
repræsentant i MED-systemet på
arbejdsmiljøområdet på vores AMR-møder.
Hun har haft muligheden for at få drøftet
nogle aktuelle ting med baglandet, og
baglandet har ligeledes kunnet komme med
indspark til hende. Vi mener, at disse tiltag er
gavnlige og har givet et løft på området.

Året 2020 er også valgår for AMR. Vi håber,
at der stadigvæk er mange, som vil løfte
opgaven, selvom der er mange udfordringer
ude på skolerne. Nogle skoler har
udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø,
mens andre har med det psykiske. En enkelt
skole har i år fået et påbud fra AT om at
forbedre arbejdsmiljøet, og vi ser frem til at
AT fremover vil gribe ind og komme
lærergruppen til hjælp, når skolen/kommunen
ikke formår at løse udfordringerne.
Stramninger i lovgivningen ser vi også frem
til vil hjælpe. Stramninger der har givet AT
flere ressourcer, men også AES
(Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – tidligere
Arbejdsskadestyrelsen) der kan afslutte flere
arbejdsskadesager hurtigere. Mange sager har
haft det med at trække ud i årevis.
Et muligt hjælpemiddel i det daglige
arbejdsmiljøarbejde er projektet SPARK.
Skolen/kommunen skal være ansøger af
projektet; en skole i kredsen er med.
På det fysiske område er der kommet et nyt
måleinstrument, Netatmo, som kan bruges til
at måle CO2 mm med. SafetyNet er forbedret,
så sagerne, der noteres der, kommer videre i
systemet.

På møderne med AMRerne har vi spurgt til,
hvor meget Lærerarbejdslivsspillet bliver
brugt? Spillet blev jo lanceret i efteråret af
DLF, og det er samtidig udviklet af DLF på
baggrund af en større undersøgelse af, hvad
det vil sige at have et godt lærerarbejdsliv. På
baggrund af de tilbagemeldinger AMRerne
giver, er det ikke overvældende, spillet er
blevet brugt, men der er dog enkelte skoler,
der er gået i krig med det.
Som vi skrev sidste år, og som vi også har
skrevet om tidligere, er der mange
sygemeldinger på grund af stress og
stresslignende årsager. Egentlig havde vi
håbet på et fald, men det ser ikke ud til at
være tilfældet. Lokalaftalens mulighed for
fleksibilitet kunne give luft, men når man
analyserer det, så er det nok arbejdsmængden,
der er den største anstødsfaktor. Og igen i år
vil vi tage temperaturen på arbejdsmiljøet i
form af vores undersøgelse. I undersøgelsen
har vi specielt fokus på sygefraværet pga.
stress. Det har gennem de sidste år været
stigende. Det er utilfredsstillende, hvis
stigningen fortsætter. Vi har selvfølgelig også
fokus på arbejdsmængden, da den kan være
negativt afgørende for lærernes mulighed for

Afslutningsvis har vi planer om at få
formanden for DLFs arbejdsmiljø og
organisationsudvalg ned til Aabenraa her i
foråret til en politisk drøftelse med vores
AMRer og TRer. Vi ønsker at høre om DLFs
strategi i forhold til arbejdsmiljøarbejdet, og
hvordan man kan komme fra ord til handling.
På Arbejdsmiljøudvalgets vegne
Peter Jensen.
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Kursus og Organisationsudvalget
Udvalget består af: Rasmus Schrøder og
Martin Bonde Eskelund (udtrådt af
kredsstyrelsen i perioden)
Kursus- og organisationsudvalg har arbejdet
med følgende arrangementer:


Generalforsamling



TR-dage og TR- døgn



Medlemsdag



Uddannelse af TR’ere



Kredsforpligtende samarbejde



”Hvad skal vi med skolen?”

En anden TR-dag var på FOA, hvor vi om
formiddagen havde indlæg og fra den lokale
kandidat til hovedstyrelsen, Marianne Holler
Kanstrup, og den nyansatte skolechef,
Rasmus Andreasen. To gode oplæg og
meningsudvekslinger. Eftermiddagens
program var et kursus fra DLF centralt
”Uddannelsespolitik og skoleudvikling i
krydspresset mellem styring og lokal frihed”.
Et kursus der for nogen ramte godt.
Der var store forventninger til vores nye
initiativ med en medlemsdag dem 25.maj. Vi
vil gerne tættere på medlemmerne og have
flere engageret i det fagpolitiske arbejde.
Dagen bestod af to dele. Deltager Danmark
stod for en del omkring ”Den Involverende
Fagforening”, mens underholdningsdelen var
lagt i hænderne på standup komiker Torben
Chris, der er læreruddannet. Arrangementet
var godt, der var bare alt for få der deltog.
Hvordan vi kommer videre, og om noget
lignende skal gentages, må være op til den
nye kredsstyrelse.
Årets TR-døgn var henlagt til København i
forbindelse med kongressen i DLF. Mandag
stod på fælles togtur til hovedstaden, hvor vi
oplevede rundvisning på Vandkunsten, DLFA, og til sidst et skolebesøg på en helt ny
skole, i en helt ny bydel. Tirsdag var alle så
med til åbning af kongressen, hvor TR’erne
nåede at høre talerne fra
undervisningsministeren, KL’s formand og
selvfølgelig Anders Bondo inden toget gik
retur til Sønderjylland.
Der har i årets løb været afholdt møder i Det
Kredsforpligtende Samarbejde, men ingen
fælles kursusvirksomhed.
Den 20.februar har vi sammen med
Skoleleder Foreningen inviteret
forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer,
politikere fra udvalget, TR og Skoleledere til
et arrangement ”Hvad skal vi med skolen?”.

Hvert andet år har vi valggeneralforsamling,
og i år holdes den igen på Folkehjem med en
traditionel og praktisk givet dagsorden. Men
de år, hvor der ikke er valg, er det muligt at
putte noget ekstra indhold på
generalforsamlingen. Sidst år forsøgte vi os
med besøg af Jeanette Sjøberg fra
hovedstyrelsen, der orienterede omkring
arbejdet med DLF’s Folkeskoleideal, og fik
generalforsamlingens deltagere til at komme
med input, som hun kunne tage med i det
videre arbejde. Folkeskoleidealet har jo i
mellemtiden set dagens lys, og er blevet flot
modaget af både politikere og skolefolk. Om
det skyldes arbejdet på sidste års
generalforsamling, skal vi lade være usagt.
Vi har i løbet af året arrangeret flere TR-dage.
I foråret var TR’erne samlet på Holbøl
Landbohjem, hvor vi for en gangs skyld
havde en TR-dag helt uden besøg udefra. Der
var orientering om ferieloven og den indgåede
lokalaftale. Men der var også tid til at
TR’erne kom på banen, da vi har arrangeret
diskussion om 6 temaer om arbejdstid.
Temaerne skulle Mads og Peter senere
forholde sig til på foreningens konference om
arbejdstid. Det var en succes at få TR’erne på
banen og mulighed for at give deres mening
til kende i det politiske arbejde.

På vegne af kursus- og organisationsudvalget
Rasmus Schrøder og Mads Lund.
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Pædagogiskudvalg.
Udvalget består af:
Lars Thomsen, Keld Damgaard-Møller og
Helle Kock
Foråret blev brugt til at drøfte professionel
dømmekraft. Vi ser gerne, at dette bliver sat i
stedet for detailstyring, således at lærerne igen
får råderet over deres metodefrihed. Dette vil
efter vores mening give mere kvalitet i
undervisningen. Lærerne vil gerne have
indflydelse på undervisningen og på skolens
udvikling. Mon ikke også det ville medføre
mere tilfredse lærere?
Pædagogisk udvalg har igen været på
konference om empirisk dannelse, en
konference som UC-syd og Alexander von
Oettingen står for, hvor de pædagogiske
erfaringer og praksis er vigtige faktorer i
drøftelserne med teoretikerne. Et af
foredragene denne gang handlede om, at
politikerne over hele Europa ikke forholder
sig til forskningsbaseret viden, men derimod
til egne referencerammer og egne meninger
som et argument for at indføre reformer mm.
Politikerne kan ikke se skoven for bare træer.

Anette Prehn forholder sig også til dette
forhold. Hun har lavet flere forskellige bøger
om hjernen og de stier, som vi laver i den, når
vi læser. Disse stier er meget vigtige, når
eleverne skal automatisere deres læsning.
Anette Prehn er meget skeptisk over for
læsning på I-Pads eller andre devices. Det er
spændende, om undervisningsministeren
kommer med nogle anbefalinger på dette
område.

Pædagogisk udvalg deltog ligeledes i en
konference vedrørende IT i undervisningen.
På denne konference blev resultaterne fra
studier i Folkeskolen præsenteret. De danske
skoleelever er blandt de dygtigste elever i
verden til at begå sig med IT. Ole Sejr siger,
vi skal huske hinanden på, at eleverne skal
lære at programmere, således at de kan
gennemskue konsekvenserne af de forskellige
programmer, de bruger.

Pædagogisk udvalg var til en opfølgende og
videreudviklende konference om ”Hvad skal
vi med skolen?”
D. 20. februar blev skb-medlemmer, TR i
DLF, SL, forvaltningen, og det politiske
udvalg inviteret til et arrangement med titlen:
”Hvad skal vi med skolen?” på Løjt Kirkeby
Skole. Arrangementet blev til i et samarbejde
mellem den lokale Skolelederforening og
Aabenraa Lærerkreds, inspireret af
konferencen af samme navn.
Forstander på Krogerup Højskole var inviteret
til at give et oplæg om skolens
dannelsesopgave og give sit bud på, hvordan
vi kan sætte initiativer som ”Hvad skal vi med
skolen?” på dagsordenen.
Efterfølgende drøftelse og debat.
Før sommerferien blev vi introduceret til
Aula, og efter efterårsferien blev det besluttet,
at alle skoler skulle bruge det. AULA er skabt
til forældre og ikke til lærere, hvilket det
bærer præg af. Vi mangler overblik. Det
skaber store frustrationer, og det er
tidskrævende.

Til mødet med undervisningsminister,
Pernille Rosenkrantz-Theil, blev de nationale
test igen drøftet, og vi fik et løfte om, at der
skal ske noget på det område. Vi drøftede
også portalundervisningen. Man må sige, at
ministeren blev meget stille, da det gik op for
hende, at der næsten ingen bøger er i
Folkeskolen mere.

Folkeskoleidealet blev vedtaget på
Kongressen. Der var en god debat om idealet,
og om hvad det kan/ skal bruges til.
Fremadrettet skal idealet ud og virke på
skolerne, og vi kan bruge det i vores
argumenter for en bedre skole for alle elever.
Fra DLF er der kommet plakater til skolerne
med idealet på, indeholdende 10 områder.
På vegne af Pædagogiskudvalg
Helle Kock
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Punkt 3
Regnskab

REGNSKABSOVERSIGT 2019

Budget 2019

Regnskab 2019

Forbrug

KREDSSAMARBEJDE
FRIKØB/LØNNINGER
DIÆTER
KØRSEL
KURSER
MØDER/INFORMATION
PENSIONISTAKTIVITETER
NYANSKAFFELSER
LOKALE
KREDS-NYT
KONTORHOLD
PORTO/TELEFON

50.000
1.390.000
25.000
80.000
70.000
80.000
26.640
50.000
40.000
10.000
65.000
20.000

50.000
1.249.992
13.732
69.410
52.238
76.069
26.500
25.312
36.030
9.164
57.999
18.285

100,0%
89,9%
54,9%
86,8%
74,6%
95,1%
99,5%
50,6%
90,1%
91,6%
89,2%
91,4%

0
140.008
11.268
10.590
17.763
3.931
140
24.688
3.970
836
7.001
1.715

I ALT

1.906.640

1.684.731

88,4%

221.909

-19.720

-17.025

1.886.920

1.667.706

RESULTAT
INDTÆGTER
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2.695
88,4%

-219.214

Punkt 4
Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
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Punkt 5
Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer
og tillidsrepræsentanter.

1. Til kredsstyrelsen afsættes en pulje på 5590 arbejdstimer (inkl. ferie), der fordeles efter
beslutning i kredsstyrelsen.

2. Kørsel: Til kredsstyrelsens medlemmer, tillidsrepræsentanter og ansatte ydes statens til
enhver tid højeste takst.

3. Til tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer ydes rejse- og befordringsgodtgørelser
efter gældende regler og efter nærmere retningslinjer fastsat af kredsstyrelsen.

4. Der udbetales vederlag til kredsstyrelsesmedlemmer i forhold til kørsel, der ikke kan
udbetales skattefrit, efter nærmere retningslinjer fastsat af kredsstyrelsen.
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Punkt 6
Budget og fastsættelse af kontingent
BUDGETFORSLAG FOR 2020
INDTÆGTER:

PENSIONISTER:

1/1-31/3:
1/4-31/12:

525 MEDLEMMER
267 KR. PR. MD.
277 KR. PR. MD.

1/1-31/12:

8 KR. PR. MD.
RENTER
I ALT

UDGIFTER:
KREDSSAMARBEJDE
FRIKØB/LØNNINGER
DIÆTER
KØRSEL
KURSER
MØDER/INFORMATION
PENSIONISTAKTIVITETER
NYANSKAFFELSER
LOKALE
KREDS-NYT
KONTORHOLD
PORTO/TELEFON
I ALT
RESULTAT

Regnskab 2018

Regnskab 2019

420.525
1.308.825

20.640
40.000
-----------------1.789.990

Budget 2020

50.000
50.000
50.000
1.321.251
1.249.992
1.328.000
12.260
13.732
25.000
66.309
69.410
80.000
64.029
52.238
70.000
47.863
76.069
80.000
27.581
26.500
26.640
14.568
25.312
50.000
39.774
36.030
40.000
0
9.164
10.000
57.464
57.999
65.000
17.234
18.285
20.000
----------------------------------------------------------------------------------1.718.333
1.684.731
1.844.640
69.498
-17.025
-54.650
----------------------------------------------------------------------------------1.787.831
1.667.706
1.789.990

Kredsstyrelsen foreslår:
Kredskontingentet for perioden 1/4-2020 til 31/3-2021 fastsættes til:
277 kr. pr. måned (2019: 267 kr. pr. måned)
Det samlede kontingent bliver så:
490 kr. pr. måned (2019: 480 kr. pr. måned)
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Punkt 7
Valg
Hele kredsstyrelsen er på valg.
I henhold til vedtægternes § 8, skal der ske følgende valg på
generalforsamlingen:
Der skal vælges:

Opstiller:

Formand:

Mads Lund

Næstformand:

Peter Jensen

Kasserer:

Helle Kock

7 Kredsstyrelsesmedlemmer:

Claus Lund-Olesen
Elisa B. Sørensen
Lars Thomsen
Rasmus Schrøder
Michael Wissing
Keld Damgaard-Møller
Lars Hildebrandt
Camilla Nielsen
Nicole F. Dahl

1 Delegeret suppleanter:

Helle Kock
Elisa B. Sørensen

2 revisorer samt suppleanter

Leif Christensen
Torben Hagedorn
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Mads Lund.
Kongehøjskolen.
Kredsstyrelsen siden 2010
Næstformand 2012-2018
Kredsformand siden 2018

I

Stiller op til valg af
 Formand
Nuværende funktioner:
 Formand
 Kongresdelegeret.
 HMU medlem
 Næstformand i SektorMED for Børn og Skole
 Næstformand i Områdeudvalg Skole og undervisning
 Organisationsudvalget
 Dialogforum for arbejdsmarked- og beskæftigelsespolitik i Aabenraa Kommune
 Bestyrelsesmedlem UC Syd
Jeg har de sidste to år varetaget funktionen formand i kredsen og har i den tid lært utroligt meget
både i forhold til det politiske arbejde og sagsbehandling. Jeg er ved at finde mig tilrette i rollen og
håber på, at kunne forsætte et stykke tid endnu. Efter vores arbejdstidsaftale blev sagt op, mener jeg,
at vi skal skabe mulighed for at arbejde under arbejdstidsvilkår, der gør det muligt at levere
undervisning med kvalitet, og uden at vi arbejder grænseløst. Vi må ikke blive syge af vores
arbejde. Jeg vil på den korte bane arbejde for, at vi har rimelige arbejdsvilkår, der muliggør både
kvalitet i undervisningen og sikring af vores arbejdsliv. På den lange bane mener jeg, det er vigtigt,
at blive ved med at arbejde for, at det er vores professionsideal, der gennemsyrer en
arbejdstidsaftale. For at kvaliteten kan leveres, både på kort og lang sigt, kræver det også at
arbejdsgiveren sætter arbejdsmiljøet i fokus, det vil jeg forsat arbejde for. Jeg vil fastholde vores
arbejdsgiver på forpligtigelsen for at sørge for gode vilkår på vores arbejdspladser, psykisk såvel
som fysisk. Jeg vil arbejde for, at kredsen forsat kan yde et højt og godt serviceniveau både i de
større sager, men også i de personsager vi har
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Peter Jensen
Nuværende arbejdsplads Felsted Centralskole.
Har været med i Kredsstyrelsen siden 1. januar 1996
Næstformand siden 2018
Stiller op til valget af:
 Næstformand
Nuværende funktioner:
 Kongresdelegeret
 Kredskontoret/sagsbehandler
 Medlem af Sektor- og OmrådeMED
 Arbejdsmiljøudvalget og Arbejdsmiljøansvarlig
 Forpligtende kredssamarbejde Arbejdsmiljø AMFO-Syd
 Tovholder i AMFO-Syd
 Medlemsforum Vest, Lærernes Pension
Jeg genopstiller til Kredsstyrelsen.
I Kredsstyrelsen vil jeg arbejde for, at vi altid har en høj grad af medlemsservice. Medlemmer der af
en eller grund har brug for kredsens hjælp, skal føle at de får professionel hjælp, at de bliver lyttet
til og at vi kæmper deres sag. For mig er det også vigtigt, at vi i Kredsstyrelsen har en flad struktur,
hvor alle medlemmer føler, at de har en vigtig rolle, og som føler at de får lov til at arbejde med det,
de har styrke indenfor. På de politikske baner vil jeg arbejde for at arbejdsmiljøet bliver
implementeret på alle fronter hvor det overhovedet er muligt. Det gælder i MED-systemet og det
gælder på kongresniveau. Vi skal være synlige, og vi skal føre en løbende dialog med
lokalpolitikerne.
Helle Kock
Felsted Centralskole
I kredsstyrelsen siden 2004
Stiller op til valget af:
 Kredskasserer
Nuværende funktioner:
 Kredskasserer
 Kredsens pædagogiske udvalg
 Tovholder i forpligtende pædagogisk kredssamarbejde
 Kredskontoret tirsdag, onsdag og fredag
 Sagsbehandler
 Områdeudvalg med TR
Jeg ønsker at genopstille til kredskasserer og dermed at være en del af kredsstyrelsen. Jeg ønsker
fortsat at være en del af pædagogisk udvalg og fortsætte dette arbejde, hvor emnerne altid er
aktuelle.
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Claus Lund-Olesen
I kredsstyrelsen siden 1981
Stiller op til valget af:
 Kredsstyrelsesmedlem
Nuværende funktioner:
 Kredsstyrelsesmedlem
 FTF Region Syd bestyrelsen

Elisa B. Sørensen
Bylderup Skole
I kredsstyrelsen siden 1. april 2006
Stiller op til valget af:
 Kredsstyrelsesmedlem
 Suppleant for kongresdelegerede
Nuværende funktioner:
 TR, Bylderup Skole
 TR – områdeudvalg Gruppe 2
 Kredskontoret tirsdag
 Kredsens arbejdsmiljøudvalg
 Forpligtende kredssamarbejde Arbejdsmiljø AMFO-Syd
Jeg ønsker at genopstille som kredsstyrelsesmedlem, da jeg synes, det er et meget spændende og vigtigt
arbejde.
Jeg vil arbejde for bedst mulige arbejdsforhold på vore skoler, et sundt og godt arbejdsmiljø samt for retten
til den nødvendige efter-/videreuddannelse på rimelige vilkår for vore medlemmer.
Jeg har fast ugentlig kontortid om tirsdagen, hvor jeg arbejder med opgaver, der vedrører arbejdsmiljøet. I
arbejdsmiljøudvalget tager vi os af og følger op på nye og verserende arbejdsskadesager. Vi oplever
desværre stadig mange, der går ned med stress på grund af alt for mange opgaver til den afsatte tid eller på
grund af den øgede inklusion.
Kredsstyrelsesmedlemmerne
og
Arbejdsmiljøudvalget
afholder
regelmæssige
møder
med
arbejdsmiljørepræsentanterne. På disse møder sker der en udveksling af informationer og tiltag fra DLF og
Kredsen samt input fra medlemmerne ude på skolerne. Denne vekselvirkning er baggrunden for en stærk
fagforening.
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Rasmus Schrøder
Løjt Kirkeby Skole
Stiller op til valget af:


Kredsstyrelsesmedlem

Nuværende funktioner


Kredsstyrelsesmedlem 2018-nu (kursus- og organisationsudvalget)



Kredskontor onsdag



Områdeudv alg TR gruppe 3

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, hvor jeg har siddet de seneste 2 år. Jeg har stor interesse i det fagpolitiske
arbejde, og med min erfaring mener jeg at kunne gøre en positiv forskel. Jeg har været ansat ved tre
forskellige skoler i Aabenraa Kommune i sammenlagt 21 år, og jeg har derfor opnået en god indsigt i
ligheder og forskelle kommunens skoler imellem. Jeg har tidligere deltaget i det fagpolitiske arbejde og
været TR på både Hjordkær Skole og Hærvejsskolen.
Vi har generelt på skolerne i Aabenraa Kommune tålelige forhold, men det er vigtigt, at vi hele tiden
forsøger at forbedre disse og er konstruktiv kritiske over for kommunen, fx omkring brug af ”frivillige”
nationale tests, pålagte kommunale udviklingsprojekter osv. Frihed for den enkelte lærer er en af nøglerne til
kvalitet i undervisningen og skolen, og her er vi kommet et stykke med lokalaften. Den klart største
udfordring er dog misforholdet mellem de mange opgaver i skolen og tiden hertil, hvor forberedelsen af
undervisningen alt for ofte kommer under pres.
En vigtig del af kredsstyrelsesarbejdet består for mig i at komme i dialog med og påvirke
kommunalpolitikerne. Dette har jeg arbejdet meget aktivt med siden jeg blev valgt til kredsstyrelsen, og jeg
ser frem til at forsætte dette vigtige arbejde, hvis generalforsamlingen genvælger mig til kredsstyrelsen.
Lars Thomsen
Hjordkærskole
Stiller op til valget af:
Kredsstyrelsesmedlem
 1990 - 2002 arbejdet som grossist i det private
 2002 - 2006 læreruddannet fra Haderslev seminar
 2006 - 2020 ansat på Hjordkær skole
 2016-2020 kredsmedlem i Aabenraa
 2016-2020 TR på Hjordkær skole
Den økonomiske model i kommunen, hvor man efter elevtal fordeler pengene på skolen, har i de senere år
presset mange skoler økonomisk. Spørgsmålet er om vi i kredsen skal have en dialog om, hvordan denne
model kan rekonstrueres og om der i det hele taget er penge nok i systemet. Vi skal sikre, at alle børn i
kommunen har de samme økonomiske rammer, så de sikres en ordentlig undervisning og møder en
velforberedt lærer. Dette uanset om det er en lille, mellemstor eller stor skole.
Derfor skal man i kredsen og skolebestyrelserne skabe en debat, som på politisk plan, kan forandre og
opkvalificerer den nuværende fordelings model. Der har i de senere år været et stor fokus på de nationale test
og de er blevet brugt som et parameter, der måler hvordan eleverne klarer sig i skolen og om de klarer sig
godt nok. Særligt i fagene dansk og matematik, hvor man endda har gjort den frivillige test til en obligatorisk
test. Tilbage sidder en gruppe elever som har kreative og innovative evner, faktiske det erhvervslivet
efterlyser og kæmper deres kamp for at klare sig godt i de nationale test. Elever som disse kan risikere, at
blive stemplet manglefulde eller endda ikke tilstrækkelig.
Vi skal derfor sørge for, at der også er fokus på kreativitet, innovativitet og ikke mindst samarbejde
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Keld Damgaard-Møller
Stubbæk Skole
I kredsstyrelsen siden januar 2019


Stiller op til medlem af kredsstyrelsen

Nuværende funktioner



Kredsens pædagogiske udvalg
Områdeudvalg med TR

Jeg blev valg som suppleant på generalforsamlingen i 2018 og kom ind kredsstyrelsen i januar 2019
og har valgt at genopstille til kredsstyrelsen.
I den periode, hvor jeg har siddet i kredsstyrelsen, har jeg været en del af det pædagogiske udvalg.
Hvis jeg bliver genvalgt vil jeg formodeligt også fremover være at finde i det pædagogiske udvalg.

Michael Wissing
Lyreskovskolen
I kredsstyrelsen siden 2018.
Stiler op t Nuværende funktioner



Kredsens arbejdsmiljø udvalg
Områdeudvalg med TR

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, fordi jeg har lyst til at være med til at gøre en positiv forskel og
være med til at forbedre arbejdsforholdene på kommunens skoler. Jeg har i de sidste 7 år været TR
for indskolingen og mellemtrinnet på Lyreskovskolen. De sidste 2 år har jeg også været en del af
kredsstyrelsen. Dette arbejde med at kunne gøre en forskel på et lidt højere plan, kunne jeg godt
tænke mig at fortsætte med.
Hvis jeg bliver genvalgt til kredsstyrelsen, vil jeg arbejde for




En bedre sammenhæng mellem opgaver og ressourcer.
En god dialog mellem kreds, kommune, TR, lærer og ledelse.
En arbejdstidsaftale, der er ens i hele landet - dog med balance mellem centrale regler og



lokale aftaler, der tager hensyn til lokale ideer og behov.
Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale
samarbejde på skolen.
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Camilla Nielsen


Stiller op til kredsstyrelsen

Jeg har arbejdet i folkeskolen i 10 år, og har i det seneste års tid også været TR på
Hærvejsskolen, afdeling Vestergade.
Jeg har altid været optaget af arbejdet omkring udviklingen af folkeskolen. Det er
vigtigt for mig, at folkeskolen er en attraktiv arbejdsplads for lærere. I de seneste år
er det ikke blevet lettere at være ansat i folkeskolen. Det er vigtigt, at vi igennem
DLF bliver ved med at arbejde for at forbedre arbejdsvilkårene for lærerne på de
enkelte skoler.
I Aabenraa er lokalaftalen et skridt i den rigtige retning. Men for mig er arbejdet
langt fra færdigt.
Hvis jeg bliver valgt ind i kredsstyrelsen vil jeg bl.a. arbejde for:



at den enkelte lærer oplever arbejdsforhold, der med at give lyst til lærergerningen i folkeskolen
at der kommer et større fokus på den psykiske belastning det kan være at have 27-28
undervisningslektioner på en uge
 at medlemmerne får en bedre indsigt i, hvad kredsen arbejder med
 at der bliver taget bedre hånd om de nyuddannede lærer
Privat er jeg gift med Dennis, og sammen har vi to drenge på 5 og 7 år.
Hvis du har nogle spørgsmål til mig i forbindelse med valget til kredsstyrelsen, hører jeg gerne fra dig.
Find mig gennem Aula, eller kontakt mig på telefon 29 21 13 05.

Lars Hildebrandt


Stiller op til kredsstyrelsen

Jeg har været ansat på Varnæs skole i 14 år. Jeg er 41 år gammel og gift med
Pia som også er lærer. De sidste 4 år har jeg været valgt som skolens TR.
I løbet af de 4 år som TR, har min store interesse været kollegaernes
arbejdsmiljø og arbejdsopgaver. Jeg har set en stigende tendens til at flere af
mine kollegaer er gået ned i tid for at få et arbejdsliv og familieliv til at hænge
sammen. Hvad skyldes det og hvorfor? Jeg tror det skyldes sammenhængen
mellem arbejdsopgaver og forberedelsestiden. Samtidig med at
relationsarbejdet mellem lærer og elever er blevet mere omfattende. Det tager tid at arbejde med
inklusionsbørn og de ”normale børn” kræver også at blive set og hørt. Derudover er der også
forældre, der stiller flere krav til, hvordan lige præcis deres barn udvikler sig og trives. Det kræver
tid og forberedelse til at holde møder både med forældre og børn. Derudover kommer møder med
psykologer, åbenrådgivning, diverse udfyldningsskemaer, det kommunale rådgivningscenter,
talehører pædagoger, fysioterapeuter mm.
Min påstand er, at den største motivationsfaktor, der er for os lærere, er når vi kan se, at vores
elever lykkes og udvikler sig. For at dette kan ske er det vigtigt at arbejdsopgaverne giver mening
for os. At vi kan leve op til vores kerneopgave, nemlig at skabe et trygt og godt læringsmiljø for
ALLE vores elever. Med høj faglig læring og trivsel. Dette opnås kun ved at skolelederne begynder
at vægte at forberedelsestiden ikke kun er til det faglige og det fagdidaktiske, men sandelig også til
at få tiden til at se og høre ALLE vores elever.
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Nicole F. Dahl
Hovslund Børneunivers


Opstiller til kredsstyrelsen
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Punkt 8
Eventuelt
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