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Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2020 
 
Referat: 

 

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

….”  På klaver: Lene Bjerre Sørensen. Lene takkede af som pianist. Mette Holm 

Durup blev foreslået) 

 

Ad 1) Valg af dirigent, herunder stemmetællere 

- 8 stemmetællere valgt: 

 Charlotte – Roslev 

 Birte – Roslev 

 Gitte – Roslev 

 Jeppe – Aakjær 

 Leif – Aakjær 

 Mette – VSD 

 Heine – Højslev 

 Henrik - Brårup 

 Jesper N. – Brårup 

 Marianne – Nr. Søby 

- 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 og omverdenen: 

 Nulpunkt 2013 

 ABC – de rigtige dagsordener 

 KL som aftalepartner 

 Socialdemokratiet og undervisningsministeren 

 Lang skoledag og understøttende undervisning 

 Hovedstyrelsesvalg: 

 Lokal kandidat historisk set 

 2016 – Tine A. 

 2 HST-medlemmer 2020 Viborg og Thy/Mors. Tine A. og Jacob 

S. 

 Stor indsats TR og kreds 143 

 Periodeforhandlinger: 

 OK-18 kommission 

 5. marts indledes forhandlinger mellem DLF/LC og KL 

 Procedureregler 

 Samarbejde om og prioritering af arbejdstidsresursen 

 Gennemsigtighed og tydelighed i planlægningen 
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 Ledelsesrum der sikrer der tages hånd om den enkeltes lærers 

arbejdssituation 

 Beskyttelse af tiden til forberedelse 

 Fleksibilitet i lærernes tilrettelæggelse af arbejdet 

 Håb om ny aftale per 1./8.-20 

 Ny lokal arbejdstidsaftale: 

1. Aftalen træder i kraft 1. august 2020, og er indgået i henhold til arbejdstidsreglernes § 2. 

Områder der ikke er beskrevet i denne aftale følger de centrale bestemmelser. 

2. Nettoårsnormen udgør 1.680 timer. Arbejdstiden placeres på 200 skoledage og op til 10 

elevfridage efter aftale på den enkelte skole. 

3. Ferien placeres med 5 dage i forbindelse med juleferien, 5 dage i uge 7 og 15 dage i juli 

måned. 

4. Som en del af den individuelle forberedelse afsættes til alle lærere og børnehaveklasseledere 

en fast årspulje på 210 timer. Timerne er lærerstyret og til individuel forberedelse og 

efterbehandling af undervisningen. Den enkelte lærer/børnehaveklasseleder afgør hvornår 

og hvor timerne afvikles. 

5. Det planlagte ugentlige undervisningstimetal fremgår af ugeskemaet og udgør maksimalt 

19,5 timer om ugen. For børnehaveklasseledere er det maksimale ugentlige 

undervisningstimetal 21 timer. Lektionslængden aftales på den enkelte skole. 

6. Det ugentlige undervisningstimetal kan variere i uger med anden organisering, f.eks. 

emneuger. Ligeledes kan det maksimale undervisningstimetal for den enkelte 

lærer/børnehaveklasseleder undtagelsesvis forhøjes efter aftale mellem den enkelte og 

skolelederen. 

7. Tilstedeværelsestiden fastlægges på ugeskemaet og udgør 35 timer om ugen svarende til 

1400 arbejdstimer om året. I tilstedeværelsestiden placeres lærerstyrede timer til individuel 

forberedelse efter følgende model: 

 Lærere med op til 18,75 ugentlige undervisningstimer skemalægges med mindst 2 

timer pr. uge 

 Lærere med over 18,75 ugentlige undervisningstimer skemalægges med mindst 3 

timer pr. uge 

8. Skolen fastlægger placering af 70 timer på de op til 10 elevfridage og til opgaver efter kl. 17 

på de 200 skoledage. Arbejdstiden på elevfridage planlægges med mindst 6,4 arbejdstimer, 

med mindre andet aftales.  

9. Forud for skoleårets start udarbejder lederen i samarbejde med medarbejderen en 

opgaveoversigt indeholdende årets arbejdsopgaver. Af opgaveoversigten fremgår: 
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 Det samlede planlagte undervisningstimetal efter det udvidede undervisningsbegreb. 

 Planlagte vikartimer. Ved 30 planlagte vikartimer, der ikke fremgår af ugeskemaet, 

nedsættes det maksimale ugentlige undervisningstimetal med 0,75 timer 

 210 timers puljen til individuel forberedelse og efterbehandling 

 70 timers puljen og den forventede anvendelse heraf 

 Funktionsområder der hver især reducerer det maksimale ugentlige 

undervisningstimetal på 19,5 timer med mindst 0,75 timer: 

 Klasselærer/kontaktlærer opgaven  

 Læsevejleder  

 Matematikvejleder  

 AKT-vejleder  

 Fritidsvejleder  

 Nyuddannede lærere med mindre end to års ansættelse 

 TR  

 AMR  

 

Funktionsområdernes indhold og omfang drøftes og beskrives lokalt på de enkelte skoler. 

Mødefrekvens i henhold til LUT indgår. Herefter fastlægges den endelige reduktionen i antallet af 

undervisningslektioner for de centralt fastlagte funktionsområder. Dog minimum 0,75 timer. Andre 

funktionsområder kan efter lokal beslutning indgå 

 Enighed mellem skolelederforeningens bestyrelse, 

skoleafdelingen og kredsstyrelse 

 Det lokale samarbejde: 

 Skiveegnens Lærerforening er den 2. største medarbejdergruppe i 

Skive Kommune 

 FH – FTF og LO slået sammen 

 1. januar 2021 

 Hoved-MED: 

o Overordnede principper og politikker fx 

personalepolitikken.  

 Fælles-MED-Skole: 

o Forhold der relaterer sig til skoleområdet 

 Ansættelse af pædagoguddannet som leder – helt hen i skoven 

 Uenighed om §28 stk. 2 i FSL 

 KIU – en succeshistorie 

 Løntillæg på 265 kr./mdr. ophører per 1./8.-20 

 Budget – tildelinger kontra reduktioner 

 Mindre medlemsgrupper: 

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

 Historisk rids: 

 29 år i kredsstyrelsen 

 24 år som formand 

 Forside i Ekstra Bladet – lærerfest aflyst pga. Bertel Haarder 
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 Kommunalisering i 1992 

 Skiveegnens Lærerforening etableres i 1992 

 OK-99 ny arbejdstidsaftale og lokalløn 

 Kommunalreform 2007 

 2008 – høje forventninger til lønforhandlinger 

 2013 – et skæbnesvangert år for DLF 

 

- GFs behandling af formandens beretning: 

 

 Medlem.: 

o Vikartimer planlagte eller skemalagte. Hvorledes opgøres det? Og 

hvorledes agerer skoleleder? 

 Formand: 

o Der gives et forventet vikartimetal, og hvis timerne ug 30 timer eller mere, 

reduceres det ugentlige timetal med 0,75 time. 

Svært at sige hvad skoleleder gør, men der skal være rimelighed i det ellers 

kan fortolkningsudvalget evt. inddrages 

 Medlem: 

o 0,75 timers reduktion, er det normen? 

 Formand: 

o Det er en minimumsreduktion. Beskrivelse af opgaven er afgørende for 

reduktionen. Svært at se, at 0,75 t er nok for fx TR. Intention om at der er 

forskelle i reduktionstimetallet fx i forhold til skolestørrelse.  

 Medlem: 

o Hvordan må de 2 forberedelsestimer lægges? 

 Formand: 

o De 2 timer planlægges i samarbejde med den enkelte lærer, det er 

intentionen.  

De 35 timer skal være sammenhængende tid. De 5 timer(210 timers-pulje) 

ligger udover. 

 Medlem: 

o Hvordan kan der skabes et ledelsesrum der sikrer, der tages hånd om den 

enkelte lærer? 

 Formand: 

o Ledelsesrummet forsøges løst ved de centrale forhandlinger. Noget der er 

peget på er, at det ovenfra kommende presser meget. 

Det er noget, der skal arbejdes med også i den nye kredsstyrelse.  

 Medlem: 

o Alle pædagoger ud af folkeskolen, gælder det også børnehaveklasseledere? 

 Formand: 

o Pædagoger skal ikke undervise. Vi har god gavn af pædagoger på mange 

områder.  

Børnehaveklasseledere skal ikke varetage selvstændig undervisning, men 

skal varetage undervisningen i børnehaveklassen.  

 

 

Formandens beretning enstemmigt godkendt 
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Ad 4) Regnskab: 

- Fremlæggelse af regnskab v. Grith Bidstrup: 

 Formand: 

Underskud kom lidt bag på os. En ekstra udgift som følge af den nye ferielov. 

Indefrysning af feriepenge. 

Særlig Fond underskud skyldes afskrivning af kopimaskine. Næste år bedre 

regnskab.  

 

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 

 Medlem: 

 Hvad er særlige medlemmer? 

 LPR: 

 Særlige medlemmer er fx tidligere almindelige medlemmer, der ikke 

længere er berettiget til at fortsætte som almindeligt medlem.  

 Medlem: 

o Kunne overveje forslag om fleksjobbere, kunne være særlige medlemmer. 

Jeg tænker i forhold til kontingent. 

 LPR: 

o Det er noteret 

 

Vedtaget 

 

 Ad 8) Valg af formand og næstformand 

 Jesper Jeppesen valgt som formand og delegeret 

 Birgitte Sand valgt som næstformand og delegeret 

 

Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer: 

 Grith Bidstrup valgt og 1. suppleant til posten som delegeret 

 Søren Østrup valgt og 2. suppleant til posten som delegeret 

 

Valg af 3 kredsstyrelsessuppleanter 

 1. suppleant Lærke Søndergaard 

 2. suppleant Leif Jørgensen 

 3. suppleant Lena Svejgaard 



GF d. 5./3.-20 

6 
 

 

Valg af kritiske revisorer 

 Brian Svinth valgt 

 Marianne Kristensen valgt 

 

 

Valg af kritisk revisorsuppleant 

 Henrik Tanderup 

 

Ad 9) evt. 

 Næstformand: 

o Tak for valget 

o Kredsen som politisk vagthund 

o Stærke medlemmer og stærkt sammenhold 

o Lærere skal mødes med tillid og respekt. 

o Gode arbejdsforhold er nødvendigt. 

o Kæmpe for en god central aftale 

o Vigtigt med dialog 

o Kredsstyrelse skal favne bredt 

 

 Næstformand: 

o Farvel til Leif efter 24 år. Vil savne din rolige og seriøse fremtoning. 

Du er der for os, vi kan altid regne med dig. 

Altid meget velforberedt og kommer med brugbare forslag. 

Du sætter gode dagsordener. Lokal arbejdstidsaftale er i høj grad din 

fortjeneste.  

Altid rolig og i dialog. 

Fællesskab gør os stærke, tak for din måde at være på.  

Ser dig gerne som kommende dirigent.  

Tak for din indsats 

 

 Jesper Jeppesen, formand per 1./4.: 

o Tak for valget og for at I tror på det her. 

o Glæder mig til at komme i gang 

o Dobbeltjobbe frem til sommerferien. 

o Tak for indsatsen 

 

 Formand: 

o Det er lidt specielt. 

o Tillykke til den nye kredsstyrelse, det bliver godt for os alle, et rigtigt 

godt hold. 

o Nu er det her kapitel skrevet færdigt(1/4) 

o Vemodig over det er slut.. 

o Tak for måden vi holder GF på.  

o Tak for vejledninger, positive kommentarer og kritiske røster.  

o Tak til kontoret 

o Har været i kontakt med snesevis af TR og AMR 

o Tak til BS for talen. 
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o Tak til Claus, har ledet os godt.  

 

  

 Claus: 

o Tak for godt samarbejde 

o Jeg erklærer hermed generalforsamlingen for lukket. 


