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Referat: 

 

- Velkomst ved formand Jesper Jeppesen, dernæst fællessang: (”Der går gennem 

tiden ….”  På klaver: Mette Holm) 

 

Ad 1) Valg af dirigent, herunder stemmetællere 

- Stemmetællere udpeges såfremt det er nødvendigt 

- Leif Primdal valgt som dirigent.  Generalforsamlingen lovligt varslet og dermed 

beslutningsdygtig. 
 

Ad 2) Forretningsorden 

- Forretningsorden vedtaget 
 

Ad 3) Beretning 

-    Formandens beretning omhandlende bl.a.: 

• Baggrund/historieview 

• Corona: Start – Udvikling – Fremtid 

• Aftaler: 

❖ Lokalaftalen 

❖ A20 

❖ OK21 

• Fagforening: 

❖ Hvorfor? 

❖ FH 

• Kommunalvalg 16. november 2021 

• Samarbejde i foreningen: 

❖ Baglandet 

❖ KMV 

❖ Hovedforeningen 

• Skolestruktur: 

❖ Efter planen en afklaring sommeren 2022 

• Velfærdsgruppernes fremtid 

• TR- og AMRs rolle 

• Afrunding 

- GFs behandling af formandens beretning: 

• Medlem: 

o Bekymret for seminariets fremtid, og vil gerne at bekymring tages 

med til hovedforeningen. Vi mangler fx allerede tysklærere. 

• Formand: 

o Det er et kæmpeproblem. Hovedforeningen arbejder allerede på 

det. Lokalpolitikere arbejder også på det, meget lille optag i år. 

Rimelig let at rekruttere pt., men ikke på sigt. Det skal vi have fat i, 

der skal ske noget.  

• Næstformand: 

o Hovedforeningen engagerer sig i uddannelsen. LL engagerer sig. 

Ikke helt enighed om længde af læreruddannelsen. Skal det være en 
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5-årig uddannelse? Pt. er der meget selvstudie, der skal mere 

indhold til. Så skal det være en 4- eller 5-årig udd.? 

• Medlem: 

o Kommunalvalg. Hvordan kan vi ligge pres på politikerne. Skive 

skolerne shiner ikke som i andre byer. Der er en skævvridning fra 

kommune til kommune. Vi driver skole for få penge.  

• Medlem: 

o Der skal investeres i skolevæsenet ikke prales af hvor billigt det er. 

Inddrag fx Green Lab og Big Blue i udviklingen. Invester så vi kan 

blive det bedste skolevæsen.  

• Medlem: 

o Faldende børnetal og besparelser skinner allerede igennem. Færre 

og færre lærere om at løse opgaverne. Kvaliteten daler.  

• Formand: 

o Enig i det sagte. Der skal investeres i folkeskolen ikke spares. 

Alene demografiregulering giver 7 mio. i besparelser, det er ikke 

vejen at gå. Vil se på hvad andre kommuner gør, det er der planer 

om. Desuden måske et par læserbreve. KS skal i gang med 

opgaven. Der er et vigtigt kommunalvalg forude, husk at stemme. 

Investering giver bosætning.  

• Medlem: 

o Fælles arrangementer og corona, kommer der fælles udmeldinger? 

Ønsker stillingtagen til valgfag 8. årgang. Mange forskellige 

løsninger rundt omkring, og de er vidt forskellige. Vil gerne have 

ens vilkår for arbejdet.  

• Medlem: 

o Fagforening under pres. Vigtigt at vi er tydelige i medierne. Det er 

næsten udelukkende formand for lederne, vi har hørt i forbindelse 

med corona. Hvordan slår vi igennem, DLF, Kreds og lokale HST-

medlemmer? 

• Medlem: 

o Vi kører som i gamle dage. Normal gænge i forhold til 

corona.(Svar til Pernille) 

• Medlem: 

o Mangler fælles udmeldinger, vil gerne have dem ud til alle.  

• Formand: 

o Valgfag og fællesarrangementer bringes videre til forvaltningen. 

Andre kommuner har løst info og fælles udmeldinger. Pt. er 

skolechef sygemeldt.  

o Lidt vage udmeldinger fra hovedforeningen vedrørende corona. Vi 

laver en opsamling på coronaforløbet, for at komme videre. 

• Medlem: 

o Det haster med valgfag 8. kl. Eleverne skal for første gang til 

eksamen, og på hvilke vilkår?  

• Grith KS: 

o Valg skal videre op i systemet, skal tages op i HST.  

• Medlem: 
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o Der er rettet henvendelse til undervisningsministeriet. Vigtigt med 

info til skolerne, samme info og samme arbejdsforhold.  

• Medlem: 

o Sidste år blev valgfagseksamen aflyst, men ikke i år. Hvorfor og 

hvem? 

• Medlem: 

o Det videre arbejde med lokalaftalen. Mere ens arbejdsvilkår fx 

lejrskoler, valgfag og kurser. 

• Formand: 

o Det skal være det samme fra skole til skole. Lokalaftalen er også en 

tillidsaftale. Der bør være ens tildeling af tid. Tillid skal være på 

plads ellers måske en anden aftale.  

• Medlem: 

o Corona og musikdag med 500 elever. Vi har besluttet os for ikke at 

tage afsted.  

• Medlem: 

o Hvis smittetal stiger, så aflyser vi musikdag. Tager bekymring 

alvorligt.  

• Medlem: 

o Input til at tage med videre. Min hverdag er langt fra min 

uddannelse. Stigning i børn med særlige behov, ondt i livet og 

angst. Jeg står med ansvaret, men kan ikke henvise til nogen. 

Systemet fungerer ikke. Selvom PPR er inde over, så vender 

ansvaret tilbage til mig.  

Det hjælper ikke at ansætte flere konsulenter. Det hjælper ikke på 

mine problemer i hverdagen. Det er ikke godt nok. Forvaltning er 

usynlig., der er ikke hjælp at hente til hverdagen. Lærerne skal have 

mere hjælp, og det skal være den rigtige hjælp.  

• Medlem: 

o Vi ved ikke hvad, vi kan gribe og gøre i. 

• Formand: 

o Man har i nogle år udsultet systemet. Laveste fællesnævner hele 

tiden. Prioriteringer kan måske være en hjælp. Vigtigt 

kommunalvalg i november. Vi prøver om der kan justeres ud fra de 

input, vi har fået. Vi tager det hele med.  

• Medlem: 

o Bolden ender hele tiden ved mig, men jeg føler ikke, at jeg får 

hjælp. Reformere PPR? 

• Formand: 

o Vi kan presse på, det vil vi gerne. 

• Medlem: 

o Ungerådgivning – ved ikke om de er godt nok uddannede. Større 

normering af psykologer.  

• Søren KS: 

o Vi skal have styr på konsulenterne. Hvad de er gode til og kan 

bruges til.  
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Formandens beretning enstemmigt godkendt 

 

Ad 4) Regnskab: 

- Fremlæggelse af regnskab v. Grith Bidstrup:  

• 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. JEJE: 

 

Forslag vedtaget 

 

Ad 7) Budget og fastsættelse af kontingent 

• Gennemgang v. JEJE 

 

Kontingent godkendt 

Ad 8) Evt. 
- Medlem: 

• Godt med skolebesøg 
- Formandens afsluttende bemærkninger: 

• Min første GF, rart med god debat. KS får noget med til det videre forløb. Godt at 
også pensionister kommer til GF herunder dirigenten.  

• Der er en lille gave til dirigenten. 
- LPR: 

• Tak for en god debat. En fornøjelse at være med. Formanden gjorde det godt. 
Jeg erklærer hermed generalforsamlingen for afsluttet.  


