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Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 7. marts 2019 
 
Referat: 

 

- Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: (”Der går gennem tiden 

….”  På klaver: Lene Bjerre Sørensen) 

 

Ad 1) Valg af dirigent, herunder stemmetællere 

- Stemmetællere udpeges såfremt det er nødvendigt 

- Claus Pedersen valgt som dirigent.  Generalforsamlingen lovligt varslet og dermed 

beslutningsdygtig. 
 

Ad 2) Forretningsorden 

- Forretningsorden vedtaget 
 

Ad 3) Beretning 

-    Formandens beretning omhandlende bl.a.: 

 Indledning 

 Regering – Folketing – Skive Byråd: 

 Udfordringer 

 Fremtiden 

 DLF: 

 OK18 

 Ny start 

 Skive Kommunes Skolevæsen: 

 Skolevæsenets udfordringer 

 Fælles forståelse eller lokalaftale 

 Specialundervisning og inklusion 

 Kreds 143: 

 Kredsstyrelsens arbejde 

 Er vi gearet til fremtiden? 

 Lokalt samarbejde i forhold til HST 

 Afslutning 

 Ny formand per 1./4.-20 

 

- GFs behandling af formandens beretning: 

 Medlem, VSD: 

 Justering af FSL. Vigtigt at eventuelle frigjorte penge bliver i Skive 

Kommune/på skolerne.  

Vi har ikke et fælles skolevæsen, der er forskellige vilkår fra skole til 

skole. Det er et kæmpeproblem.  

 Medlem, NØSD: 

 Ressourcer i skolevæsenet kontra ressourcer ud på skolerne. Vigtigt med 

ressourcer til den enkelte skole, ”Jeg har ikke brug for en konsulent”.  

 Formand: 
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 Midler der afsættes skal sikres til skolerne. Problemet er at midler gives 

som bloktilskud, og det derfor kan være svært at se om de bliver i 

skolevæsenet.  

Vi vil gøre alt for at pengene bliver i systemet, og vil holde øje med dem. 

Vi kan alle bruge MED-systemet i den sammenhæng.  

Forskellighed i skolevæsenet er et problem. Nogle skoler har underskud 

andre overskud, det er problematisk. Det er svært at se hvorledes man 

skruer en retfærdig tildelingsmodel sammen.  

Vi bliver mere og mere forskellige, og derfor ønsker vi fælles løsninger og 

aftaler for alle. 

I Skive er bruttoudgiften gennemsnitlig mens nettoudgiften ligger 4. – 5. 

lavest. Dette skyldes bl.a. at forvaltningen dækker nogle udgifter fx KIU. 

Der er også flyttet penge fra skoledelen til familieforvaltningen for at 

dække underskud der. 

Fremad føres midler fra kursuspuljen ud til skolerne, men manglende 

ressourcer er et reelt problem. Det er ikke let at flytte centrale midler ud, vi 

har simpelthen for få penge.  

 Medlem, Højslev: 

 Vi kunne godt tænke os, at der sker noget i forhold til det der er kommet 

frem på dialogmøderne.  

 Medlem, Skivehus: 

 Fælles forståelse vigtig. Den fælles forståelse skal ud at flyve og alle skal 

være med også skolelederne. Tillid er nødvendigt. 

 Formand: 

 Fælles forståelse og ønske om forbedring er en forhandling. Skolelederne 

ønsker færre bindinger end vi gør. En fælles forståelse er godt, men ikke så 

bindende som en aftale. Ikke alle skoleledere læser fælles forståelse lige 

godt. Der er flere i forhandlingsgruppen, der ønsker en aftale. Vi satser på 

enighed. 

 Medlem. Åkjær: 

 Ked af at blive fusioneret med andre kredse. Jeg håber på en Skivekreds, 

har brug for nærhed.  

 Medlem, CKU: 

 Vigtigt med nærhed. Sagsbehandling tæt på. OK at regulere kontingentet. 

Lokalaftale vigtig. Der er forskelle skoler i mellem og så jobswoppes der. 

Lokalaftale er win-win og vil give ro på.  

 Medlem, Resen: 

 Lokal kreds vigtig. Dyrere med en større kreds. Kontingentet må stige hvis 

nødvendigt.  

Man kan ikke drive skole uden de nødvendige midler.  

 Medlem, Resen: 

 Se på kommunesammenlægningen, Fjends er nu yderste revle. Vestjysk 

Lærerkreds spænder over 3 kommuner, og der er store forskelligheder.  

Lokalkreds det rigtige. Så må kontingentet stige.  

Det er vigtigt at se på lærernes trivsel, også når der snakkes skolestruktur.  

Der skal være didaktisk frihed til lærerne ikke flere projekter.  

Der skal ses på helheden og lærere og børn skal trives i hverdagen. Det 

skal vi i dialog med politikerne om.  
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 LPR: 

 Vi skal drøfte kreds 143 det næste års tid. Svært at se fordele i 

kredssammenlægninger.  

Størst indflydelse ved at være lokal kreds. DSR har fx ikke samme 

mulighed for indflydelse som vi.  

Håber der findes en bæredygtig løsning-  

Kredsen kommer med anbefalinger til HST-valg.   

Formandens beretning enstemmigt godkendt 

 

Ad 4) Regnskab: 

- Fremlæggelse af regnskab v. Grith Bidstrup: 

- Medlem, CKU: 

 Hvad gør vi på sigt? 

- Formand: 

 Træk på Særlig Fond til dækning af aktiviteter i forbindelse med OK18. Ingen 

bekymring i forhold til Særlig Fond.  

 

 Regnskab enstemmigt godkendt 

 Særlig Fond regnskab enstemmigt godkendt 

 

Ad 5) Punkt udgår. Ingen indkomne forslag 

 

Ad 6) Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelse og administrative 

medarbejdere 

 Fremlæggelse af ydelsesforslag v. LPR: 

 

Forslag vedtaget 

 

Ad 7) Budget og fastsættelse af kontingent 

 Gennemgang v. LPR 

 

Godkendt 

  

Ad 8) evt. 

 Medlem., Ådalskolen: 

 Projekt – Et hold til stafet for livet. Støtte til kræftramte og pårørende. 

Afvikles 25. – 26. maj 2019. Der ligges et link ud på fællesnettet. Tag det 

gerne op på et møde. Der oprettes et hold i dag. Kontakt mm.fremgår af 

link.  

- Formand afsluttende bemærkning: 

 Det har været en fornøjelse. Der har været debat, og det har vi heldigvis altid.  

Claus har ledet arrangementet og har på glimrende vis ført os gennem GF. Tak 

for det. 

Tak for i aften og for godt samarbejde. Kom godt hjem.  

- Claus: 

 Jeg erklærer hermed generalforsamlingen for lukket. 


