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Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 1. marts 2018 
 
Referat: 

 

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

….”  På klaver: Lene Bjerre Sørensen) 

 

Ad 1) Valg af dirigent, herunder stemmetællere 

- 8 stemmetællere valgt: 

 Søren Ø. – Breum 

 Jesper N. – Brårup 

 Mette K. – VSD 

 Peter G. – Resen 

 Jeppe S. – Aakjær 

 Claus K. – Roslev 

 Thomas M. – Roslev 

 Lene H. – Roslev 

- 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 

 DLF-skoleideal: 

 Skoleliv og barndom 

 Demokratisk deltagelse  

 Forskellighed og overgang 

 Social lighed 

 Fællesskab og kulturel deltagelse 

 Verdensborgerskab og globalt udsyn 

 Skolens viden og faglighed  

 Et mangfoldigt undervisningsbegreb 

 Profession og samarbejde 

 Læringsplatform og bindende mål: 

 EASYIQ – styringsredskab 

 Hovedpart af læringsmål bliver vejledende 

 Ny organisation i forvaltningen 

 Skole- og dagtilbud 

 Inkluderende læringsmiljøer: 

 Arbejdsgrupper nedsat 

 Et mere inkluderende læringsmiljø 

 Muligheder og økonomi 

 Skive Kommune: 

 Arbejdsmiljø 
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 Sygdom 

 Arbejdsliv presset 

 Samarbejdsgrundlag i kommunen 

 Besparelser 

 Mindre medlemsgrupper: 

 Folkeskole, UU, PPR, CKU, Hilltop og SOSU-skolen 

 OK-18: 

 Status 1. marts 2018 

 3 konfliktpunkter 

 Lønrammen 

 Spisepause 

 Arbejdstid 

 3 scenarier 

 Budskaber 

 

- GFs behandling af formandens beretning: 

 Medlem: 

o Hvor langt holder solidaritetspagten? 

 Formand: 

o Godt spørgsmål. Man afventer de forskellige foreningers 

forhandlingssituation. Jeg tror på, vi holder sammen et stykke vej endnu og 

så længe der er pres på arbejdsgiverne. En konflikt vil være skadelig for 

kommunernes velfærdsområde.  

 Medlem: 

o Ikke fan af IQ, stor belastning. Kommer det børnene til gode? Luk det l…. 

Det duer ikke i indskolingen. 

 Medlem: 

o Kan ikke bruge det i indskolingen. Enig med medlem.  

 Medlem: 

o Fremtid for IQ? Andre kommuner bruger andre platforme. 

 Medlem: 

o Selvevaluering de små? Meget tidskrævende(IQ). De små kan ikke 

evaluere sig selv. 

 Medlem: 

o IQ dyrt redskab. Fjernt fra kerneopgaven. Her og nu står vi og mangler 

computere. 

 Næstformand BS: 

o Ny organisering for skole- og dagtilbud mærkes i Fælles-MED. Vigtigt at 

engagement og kræfter bruges på skoledelen. Internt arbejde på 

mødestruktur.  

 Formand: 

o Vil gerne høre om forsamlingens holdning til OK-situationen? 

 Medlem: 

o Jeg ønsker mere arbejdsglæde ved mit arbejde. Mere tid til arbejdet, og det 

inkluderer ikke IQ. Tid til børnene og til at løfte arbejdet. Ikke brug for IQ. 

 Medlem: 
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o Det er vores tids arbejdskamp. Vi risikerer at sige farvel til vores skole. Vi 

må stå vagt, om det vi har.  

 Medlem: 

o Om vi er klar til konflikt? Jaaa, men det er hårdt at være i konflikt.  

 Medlem: 

o Hvis konflikt så må vi stå sammen. Vigtigt at finde en god måde at 

konflikte på. ¨ 

 Medlem: 

o Der gik 2 år efter sidste konflikt førend jeg havde lyst til at gå på arbejde. 

Ved sidste konflikt savnedes opbakning fra arbejdsgiver. Vi er nød til at 

tage kampen en gang til.  

 Tak for input, det er vigtigt. Denne gang bliver en anden kamp, hvor vi ikke står 

alene, forhåbentlig. Ikke de samme tiltag som i 2013. Gerne en bustur til KBH og 

en medlemsfest. Vigtigt at vi står sammen, så opnår vi noget.  

 

Formandens beretning godkendt 

 

Ad 4) Regnskab: 

- Fremlæggelse af regnskab v. Grith Bidstrup: 

 Regnskab enstemmigt godkendt 

 Særlig Fond regnskab enstemmigt godkendt 

 

Ad 5) Punkt udgår 

 

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 

 

Vedtaget 

 

 Ad 8) Valg af formand og næstformand 

 Leif Primdal valgt som formand og delegeret 

 Birgitte Sand valgt som næstformand og delegeret 

 

Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer: 

 Jesper Jeppesen valgt og 1. suppleant til posten som delegeret 

 Grith Bidstrup valgt og 2. suppleant til posten som delegeret 

 

Valg af 3 kredsstyrelsessuppleanter 

 1. suppleant Lærke Søndergaard 

 2. suppleant Lone Refsgaard 

 3. suppleant Lena Svejgaard 
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Valg af kritiske revisorer 

 Brian Svinth valgt 

 Marianne Kristensen valgt 

 

 

Valg af kritisk revisorsuppleant 

 Henrik Ørnstrand 

 

Ad 9) evt. 

 Formand: 

o Tak for en god debat. Godt at se så mange. Masser af spørgsmål ved 

konflikt, vi vil informere bedst muligt. Sidste gang PN er her som direktør. 

Svært at rose PN ved en GF men,. PN kan tåle lidt sjov, vi kan være 

rygende uenige og så alligevel være venner bagefter. Godt at se PN til 

vores GF. Tak fordi du gider deltage. Tak for din tid som chef. 

Tak til Claus. Ses forhåbentlig om et års tid. Til sidst tk til jer alle sammen, 

vi er glade for budskaberne her til aften. Vi ses.  

 Claus: 

o Tak til Leif. PN har fået ordet. 

 PN: 

o Man bliver helt sentimental. Mange spændende diskussioner. Håber 

virkelig der landes en overenskomst. Lærerne i Skive gør det formidabelt. 

D. 15. maj stopper jeg, ser frem til tid med børnebørnene. Glæder mig til at 

prøve noget andet. Held og lykke fremover.  

 

 Claus: 

o Jeg erklærer hermed generalforsamlingen for lukket. 


