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Referat: 

 

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

tiden ….”  På klaver: Mette Holm) 

 

Besøg af Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF. Formanden berørte bl.a. følgende 

emner: 

 

- Mangel på økonomi i folkeskolen:  

• Inflation og indvirkning 

• Udgifter på de specialiserede områder 

• Udgiftsstop 

• Besparelser findes i normalklasserne 

- ”Sammen om skolen” – forbinde fordør med bagdør 

• Empiri og vidensgrundlag på plads inden en aftale 

• Fx nyt evaluerings- og bedømmelsessystem 

- Regeringsgrundlag – mere praksisorienteret indhold 

- DLF – undervisningen skal være mere varieret 

- Bunden økonomi i folkeskolen, kunne være ressourcebindingsmodel eller 

normeringsmodel. 

 

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.: 

• Indledning og opsummering fra sidste års beretning 

• Generelt lærerpres 

• Skolestruktur 

• Samfundstendenser 

• Overenskomster 

• Ideelle forhold på skolerne 

• Fremtiden for skolerne i Skive Kommune 

• Afrunding 

- GFs behandling af formandens beretning: 

• Medlem: 

o Vigtigt med en god skole 

o Lærerne har brug for tid.  

• Medlem: 

o Der er en følelse af magtesløshed. Der er stress, der er børnenes 

sprogbrug.  

o Hvad skal vi gøre? 
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o Hvem har svaret? 

• Medlem: 

o Utryghed i forhold til skolestruktur. Er vi købt eller solgt? 

• Formand: 

o Jeg giver jer ret. Vi må prøve at gøre en forskel, prøve at påvirke de 

2 store partier. Har borgmestermøde hver 3. måned. Det må helst 

ikke være magtesløshed, der præger. Politikerne skal bakke op om 

den skolestruktur, der er enighed om, og de skal også bakke op 

økonomisk. Det er desværre andre områder der prioriteres. 

Greenlab og cykelløb fylder.  

• Medlem: 

o Har den almindelige borger indsigt i skolernes økonomi? Når vi ud 

med, at der spares? 

• Medlem?: 

o Det er meget tydeligt, at de små skoler skal overleve. De kæmper 

for det, og det fylder.  

• Formand: 

o Rigtigt at den enkelte borger ikke kan gennemskue besparelserne. 

Ingen kender ressourcetildelingsmodellen. Demografien trækker 

penge ud af systemet, dette er svært gennemskueligt. Debatten om 

skolestruktur skal følge den politiske præmis ikke konstant ændres.  

 

Formandens beretning enstemmigt godkendt 

 

Ad 4) Regnskab: 

- Fremlæggelse af regnskab v. Grith Bidstrup:  

• Medlem: 

o Hvor meget er der i kasse? 

• Grith: 

o Der er en solid egenkapital 

• Medlem: 

o Hvor høj er organiseringsprocenten? 

• Formand: 

o Der er en organiseringsprocent på 95,46% 

 

• 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. formand: 

 

Forslag vedtaget 
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Ad 7) Budget og fastsættelse af kontingent 

• Gennemgang v. JEJE 

 

Kontingent enstemmigt godkendt 

Ad 8) Evt. 

• Formand: 
o Tak for fremmødet og bidragene. Håber Gordon Ø gav stof til eftertanke.  
o Mange tak til dirigent Leif Primdal 

• Leif: 
o  

Nemt at være dirigent. Tak for i aften og kom godt hjem.  
GF erklæres hermed for afsluttet.  


