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Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 
 
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 

- 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 

o Samarbejde mellem minister og DLF 

o Rekruttering 

o Omprioriteringsbidrag  

 Inklusion 

o Inklusionseftersyn 

o Færre midler indenfor normalområdet 

o Den nødvendige støtte og tilstrækkelige ressourcer 

o Kompetencevogn 

o Praksisnær vejledning 

o Socialrådgiver 

 Arbejdstid 

o Ikke optimalt første skoleår med lov 409 

o Udgangspunkt 90 uv-timer mere i gennemsnit pr. lærer. Reelt 100 uv-

timer mere i gennemsnit pr. lærer.  

o For lidt tid til forberedelse 

o Planlægningsrod 

o OK 15 og de 15 initiativpunkter 

o Stile mod ny central arbejdstidsaftale 

o Forståelsespapir i kommunen 

o Dialog med leder 

o Udlevering af opgaveoversigt 

o Tidsfastsættelses af individuel forberedelsestid og efterbehandling 

o Opfølgning på lærermøder 

 Arbejdsmiljø 

o Stigning i sygefravær 

o Ønske om politisk stillingtagen til at arbejdsbetingelserne forbedres 

o Forebyggelse essentiel 

 Voldspolitik 

o Ny praksis i erstatningsnævnet 
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o Voldsepisoder skal politianmeldes 

o Ny vejledning til voldspolitikken 

 Folkeskolereform 

o Folkeskolereform virket nu i 1 ½ år 

o § 16b 

o Understøttende undervisning 

o SFO og indskoling 

o Flere positive gevinster og muligheder i § 16b 

 Skive Kommune 

o Kassebeholdning på 350 mio. 

o Demografiske udfordringer 

o Sammenlignelige kommuner. Skive ligger under niveau på flere 

parametre. 

o Tilføre skolevæsenet flere ressourcer 

o Ansætte flere lærere 

 Mindske pres 

 Forebygge sygefravær 

o Arbejdsmiljøet forbedres 

o MED-samarbejdet vigtigt på alle plan 

 Pædagoger i undervisningen 

o Undtagelsesvis ansvar for den faglige undervisning 

o Særlige kompetencer og ansættelse som faglærer 

o Fælles forståelse mellem skoleafdelingen, BUPL og Skiveegnens 

Lærerforening 

 Kompetenceudvikling 

o 95% i 2020 

o Fuldt linjefag 

o Kompetenceudviklingsplanen giver 22 stillinger i skolevæsenet 

o Krævende studie og for mange opgaver på skolen 

o Prøve eller ikke-prøve 

 Kredsen 

o JB stopper sit fagpolitiske arbejde 

o Kredens økonomi 

o Sund økonomi 

 Afslutning 

o De mindre medlemsgrupper 

o Tak til samarbejdsparter 

o Tak til TR og AMR 

o Opbakning til TR og Faglig Klub nødvendig og væsentlig  

 

- GFs behandling af formandens beretning: 

 Medlem 

o Henvisning til specialklasser. Ikke altid økonomi til det. 

 Medlem 

o Spændt på år 3. Fælles forståelsespapir med tryk på fælles. 

 Medlem 

o Svært at finde vikarer 

 Medlem 
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o Rystende sygefravær. 1 sygedag hver anden uge i gennemsnit. Værd at 

tage fat på.  

 Medlem 

o Voldspolitik og anmeldelse. Det handler om at beskytte den ansatte. 

 Medlem 

o Vi skal anmelde voldsepisoder, ellers går det ud over os selv. 

 Formand 

o Specialklasser og økonomi. Skive Kommune har fastholdt niveauet. 

Tæt på 96%s kravet. Procentdelen er fladende pga. af faldende elevtal. 

Ønske om tillægsbevilling altså flere ressourcer. 

o Fælles Forståelse. Papiret skal efterleves. Dialog om opgaveoversigten 

skal ske. Enighed om opstramning. 

o Det er svært at finde vikarer. Mange lærere arbejder udenfor 

folkeskolen, ville være godt at de vendte tilbage. Der er afsat 2 mio. pr. 

1./8. til fx skyggeskemaer, faste vikartimer og vikarpuljer. 

o Sygefraværet i det offentlige er stigende. Højest ligger social- og 

sundhedssektoren og derefter kommer vi. Der er for meget sygdom. 

Arbejdsbetingelserne skal forbedres. Sydom belaster hele vejen rundt. 

o Voldspolitik. Usikkerhed gør at voldsepisoder bør anmeldes. Vi er nød 

til det.  

 Medlem 

o Kortere skoledag i indskolingen. Hvad gør vi ved de trætte 

indskolingsbørn? 

 Medlem 

o Hvad bruger kommunen alle pengene til? 

 Medlem 

o Stor ventetid på kompetencevognen og IT-rygsække. Problem for 

ordblinde. 

 Medlem 

o Kommunen kan bruge penge på praksisnær-vejledning.  

 Medlem 

o Undervisningsassistent ansættes som idrætslærer.  

 Formand 

o Indskoling og § 16b. Timetallet gerne ned. Problemet er at det koster i 

indskolingen. 

o 4,9 mio. kroner sparet på driften er blevet til en generel besparelse. 

Kassebeholdningen kan ikke umiddelbart bruges. 

o Kompetencevogn. I 2016 sker en udvidelse. 

o Praksisnær-vejledning. 1,8 mio. kr. pr. år/forsøgspulje. Kan ikke finde 

penge til at fortsætte ordningen. 

o Undervisningsassistenter og undervisning. Faste timer alene kan UA 

ikke have. Vil gerne have eksempler hvis det forekommer.  

 Medlem 

o Bange for at det skrider. Andre går ind og overtager undervisningen. 

 

Formandens beretning godkendt 

 

Ad 4) Regnskab: 
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- Fremlæggelse af regnskab v. Grith Bidstrup: 

 Regnskab godkendt 

 Særlig Fond regnskab godkendt 

 

 Formand 

o Særlig Fond er en konfliktfond. Midlerne stammer primært fra. 

1970’erne. Særlig Fond ejer bl.a. hoteller og ejendomme.  

 

Ad 5) Punkt udgår da der ikke er indkommet forslag 

 

Ad 6) Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af 

vederlag til evt. lønnet medhjælp 

 

 Formand 

o Gennemgang af forslag til ydelser og frikøb 

 

Forslag vedtaget 

 

Ad 7) Budget og fastsættelse af kontingent 

 

 Formand 

o Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingent 

 

Fremlagt og vedtaget 

 

Ad 8) Valg 

 

Formand: 

 - Leif Primdal  

 

Næstformand: 

 - Birgitte Sand  

 

Kredsstyrelsesmedlemmer: 

 - Jesper Jeppesen. 1 suppleant. 

 - Grith Bidstrup. 2. suppleant.  

 

Kredsstyrelsessuppleanter: 

 - Lærke Søndergaard. 1. suppleant 

 - May Rømsgaard. 2. suppleant. 

 - Jacob Dencker Porse. 3. suppleant.  

 

Kritiske revisorer: 

 - Bent Hansen 

 - Marianne Kristensen 

 

Kritisk revisorsuppleant: 

 - Brian Svinth 
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Ad 9) evt. 

 

 Formand 

o Afsked med Jane. Det er svært, og du vil blive savnet. Jane vil fortsat 

møde op på GF og komme med kritiske spørgsmål. Der afholdes 

reception d. 31./3. – 16 fra 14-17. Alle er velkomne. Tak for en 

formidabel indsats.  

o Tak til dirigenten. 

o Tak til alle fremmødte og for gode indslag. Vi har nogle rigtig gode 

generalforsamlinger.  

o Tillykke til alle de valgte. 

o Tak for i aften. 

 Jane 

o Tusinde tak for alle årene. Pas på hinanden og DLF. TAK 

 

 Claus P. 

o Generalforsamlingen erklæres for afsluttet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


