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Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening torsdag den 7. marts 

2013 
 

Referat: 

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

….”  På klaver: Lene Bjerre Sørensen) 

 

Ad 1) Valg af dirigent 

- Niels Møller valgt til dirigent. Niels Møller konstaterede at generalforsamlingen 

var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.  

 

Ad 2) Forretningsorden 

- Forretningsorden gennemgået og vedtaget 

 

Ad 3) Formandens beretning  

Generalforsamlingens behandling af formandens beretning.  

Formandens beretning enstemmigt godtaget. 

 

Ad 4) Folkeskolereform, OK 13 og debat 

Næstformand Jane Bodilsen: 

- Ny Nordisk Skole et projekt med positivt indhold båret på medinddragelse af bl.a. 

lærerne. Stor kontrast til folkeskolereformen, der er topstyret.  

- DLF meget opmærksom på dilemmaet at indgå i et samarbejde om en 

folkeskolereform, der ser ud til at kunne influere på de sideløbende OK 

forhandlinger. 

- God latin – forhandlinger fører til resultater begge parter kan være i. 

- Den danske model er under pres og dermed også ordnede forhold på den enkelte 

arbejdsplads. 

- GL er meget oprørte over forlig på GLs område.  

- A08 kan rumme de udfordringer, vi står overfor. 

- DLF har forslået at afvente en folkeskolereform, og så se på arbejdstiden ligesom 

skolepædagogerne. 

- DLF har endog tilbudt en aftale meget lig den skolepædagogerne har. 

- Forhandlingerne har været og er træge. KL har ikke ændret et komma i sit udspil 

og har kategorisk ikke svaret på alle de spørgsmål DLF har sendt. 

Forligskvinden(Mette Christensen) arbejder nu på højtryk. 

- DLF håber på en aftale, men det er ikke sikkert det lykkes. 

- Vigtigt hvis kommunerne melder ud i forhold til det manglende/ikke eksisterende 

forhandlingsforløb. 

- I den givne situation er vi nød til at forberede os på konflikt. 

- Regeringen vil reformer fx folkeskolereform og vækstpakke mm. men mangler 

penge. Lærerne og lærernes arbejdstid kan og skal ikke finansiere 

folkeskolereformen. 

- Vi må stå sammen, vi har brug for hinanden.  

Medlem: 

- Worst case er at DLF laver en elendig aftale, fordi man er bange for KL 

Forhandling mellem KL og DLF skal tages alvorligt.  

Medlem: 
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- Fagbevægelsen ønsker ikke et arbejdsmarked, som før fagbevægelsen blev skabt. 

Demokratiet undermineres, vi er nødt til at stå sammen for samfundets og 

børnenes skyld. 

Medlem: 

- WC er at vi bliver dagplejere i en funktionsansættelse, vi har hele tiden haft 

fuldtidsansættelse. Vi må stå sammen om at omprioritere og nedprioritere arbejdet, 

så vi kan være i det. Vi skal være solidariske indenfor den tid der er givet. 

LPR: 

- Vi signalerer, at vi er klar til at forhandle og til at undgå konflikt. WC er hvis 

hovedstyrelsen nikker ja til noget som ikke er godt nok.  

Medlem: 

- Sætningen ”at undgå en konflikt”(GF udtalelse) er for defensiv. 

Medlem: 

- Der kunne stå: Ønsker at forhandle eller ønsker at opnå et forhandlingsresultat 

LPR: 

- Vi ønsker en forhandlingsløsning 

Medlem: 

- Det behøver, vi ikke skrive nogen steder.  

LPR: 

- KL vil tromle, vi signalerer, vi gerne vil forhandle. 

Medlem: 

- Vi skal ikke være pigefornærmet i vores udtalelse.  

- Hvad menes der med ”en sammenhængende skoledag” 

LPR: 

- Forslag sendt fra DLF og har bl.a. været på faglig klub møder. KL har oprettet 

hjemmeside, hvor de nærmest nedgør vores arbejde. 

Medlem: 

- Hvem skal have udtalelsen? 

JB: 

- Pressen og kommunen modtager udtalelsen 

- WC er hvis hovedstyrelsen siger ja til en aftale og medlemmerne siger nej. 

Medlem: 

- Hvor er lederne henne lokalt og nationalt? 

JB: 

- Hvis du finder dem, så sig endelig til. Hovedstyrelsen sukker efter at få lederne på 

banen, hellere sent end aldrig.  

Medlem: 

- Det har måske noget at gøre med ytringsfriheden 

Medlem: 

- God beretning med bid i.  

- Heldagsskolen er ikke løsningen. Vi skal læse flere timer, hvordan får vi plads til 

de nyuddannede? 

- Der mangler debat om selve idéen med heldagsskolen. Det virker som om vi 

strækker betonen for at få broen til at nå. 

LPR: 

- Dialogmøde og happening den 4. marts, hvor Antorini talte. Hun har gode 

formuleringer, men svæver for højt. Det er et problem, at forudsætningen for en 

reform, er en ændring af vores arbejdstid.  
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Medlem: 

- Mit hjerte bløder for inklusionsbørnene, de bliver tabere i en længere skoledag.  

Medlem: 

- Glad for flere fag-faglige kurser, vi savner dem. Stor kontrast til elev-feedback 

kurset. 

Medlem: 

- Afstemning hvornår/hvordan? 

LPR: 

1) Forligskvinden når et kompromis, hovedstyrelsen/KLs bestyrelse siger ja, så 

sendes resultat til urafstemning. 

2) Ikke noget forhandlingsresultat. KL lockouter for at frigøre sig fra nuværende 

aftale. 

Medlem: 

- Det er et problem, hvis sammenhængende skoledag og heldagsskole er det 

samme(Udtalelse) 

Medlem: 

- Slette sidste afsnit(udtalelse). Tilbyde vores arbejdskraft resten af måneden.  

Medlem: 

- Forslag om at fjerne ”At undgå konflikt” 

LPR- KS forslag til ændringer i udtalelse: 

- En forhandlingsløsning 

- Sammenhængende udgår 

- 3. afsnit: ”En forhandlingsløsning 

- 4. afsnit: ”….sammenhængende” slettes 

Afstemning om: 

- Forslag: Slette sidste afsnit. Forslag forkastet 

- Forslag: Fjerne” KL nedgør vores arbejde”. Forslag forkastet. 

KS forslag vedtaget. 

JB afsluttende bemærkninger: 

- Uvurderlig opbakning fra medlemmerne. 

- Håber I fortsat vil deltage og bakke op. Det er der brug for. 

OK-13: 

Medlem: 

- WC er en afstemning blandt medlemmerne, vil give splittelse. Bedre med en 

lockout. 

Medlem: 

- Sammenhold, sammenhold, sammenhold. 

Medlem: 

- Nuancer mangler. Det drejer sig ikke kun om forberedelsestid men om alle de 

opgaver vi udfører. 

Medlem: 

- Vi yder professionel undervisning og vi kæmper for alle lønmodtagere i Danmark. 

JB: 

- Omdømmespor vigtigt. 

Medlem: 

- Vi er på hele døgnet, det kan jeg ikke i en 37 t arbejdsuge. Problematisk i forhold 

til eleverne. 

Regnskab ved Peter Møller: 
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- Regnskab gennemgået 

- Regnskab behandlet og godkendt af generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringer: 

- § 3 Indmeldelse. Ændring vedtaget. 

- § 7 og 8. Ændringsforslag vedtaget. 

Fastsættelse af ydelser/frikøb: 

- Ydelser/frikøb vedtaget. 

Budget 2013: 

- Gennemgået 

Kontingent: 

- Vedtaget. 

Eventuelt: 

Medlem: 

- Kontakt til idrætsforeningerne. Heldagsskolen stor konsekvens for 

Idrætsforeningerne. 

Medlem: 

- Sundhedskartellet har sat overenskomst på standby. 

LPR afrunding: 

- De næste 14 dage spændende for det videre forløb. Vi holder sammen og kan ikke 

knægtes.  

- Støtte fra KTO, FTF og sundhedskartellet. 

- Der er t-shirts og badges til uddeling. 

- 2. april afholdes møde for alle OK-ansatte hvis en lockout er trådt i kraft. Aktioner 

og idéer modtages gerne. 

- Tak for en god debat og god opbakning til generalforsamlingen og de forskellige 

happenings.  

Medlem: 

- Sig til hvorledes vi bedst kan hjælpe. 

LPR: 

- Tak til Niels Møller for god ledelse af generalforsamlingen. 

Dirigent Niels Møller lukkede generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 
 

 


