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Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 2. marts 2017 
 
Referat: 

 

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

….”  På klaver: Lene Bjerre Sørensen) 
 

Ad 1) Valg af dirigent, herunder stemmetællere 

- 6 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 

 Ny regering og ny minister 

o Hvad kan vi forvente? 

o V, C og I 

o Folkeskoleforlig 

 Folkeskoleloven 

o Reform og underfinansiering 

o Generelt 

o Lokalt 

 DLF 

o Omdømme 

 OK18 

o Arbejdstidsregler fungerer ikke 

o De 15 initiativpunkter 

o Arbejdstidsaftale OK18 ikke realistisk 

 Ny organisation i forvaltningen 

o Medindflydelse og medbestemmelse 

o Den gamle ordning virker 

 Skolernes udfordringer 

o Rationaliseringer 

o Arbejdspres 

o TEACH 

o Easy.IQ 

 Specialundervisning 

o Bedst mulige tilbud og resurser 

o Analysearbejde  

 Konfliktkontingent 

o 2013 – 2017 fastfrosset kontingent 

o Kontingentforhøjelse 25 kr. per måned per 1. aug. 2018 

 Kredsstyrelsens indsatsområder 
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o De bedste arbejdsforhold for alle vore medlemmer 

o De ledige 

o Overordnede områder 

 Afslutning 

o Stolte over arbejdsindsatsen 

- GFs behandling af formandens beretning: 

 Medlem: 

o OK18 er vigtig. En aftale ellers har jeg svært ved at fortsætte som 

lærer. Der bør kunne samarbejdes om en aftale. Lov 409 fungerer ikke.. 

 Medlem: 

o Læringsplatform – kæmpebehov for efteruddannelse i Easy.IQ. Vigtigt 

det bliver bragt videre.  

 Medlem: 

o Easy.IQ. puha! Hvor brugbart er det? Fx i forhold til indskoling, 

mellemtrin og udskoling. Det er svært et bruge, ikke tiden værd.  

 Medlem: 

o Easy.IQ. Platform i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Implementeres så det 

kan bruges.  

 Medlem: 

o Det vigtigste er OK18. der skal være regler, der sikrer vores arbejdstid 

 Formand 

o Arbejdstidsreglerne ikke noget der er aftalt. Lov 409 er videreført som 

regel ved OK15.  

Arbejdsforholdene skal forbedres enten ved central eller lokal aftale.  

Hvad vil vi nu?(OK18) Drøftelser på skolerne. Små forbedringer og 

køre videre? Central aftale om at der skal indgås lokale aftaler? 

15.000 uddannede lærere arbejder udenfor folkeskolen. Vi har en 

problemstilling. Er vi klar til at konflikte på det? 

o Easy.IQ som en naturlig del af hverdagen. Hvordan når vi derhen? 

Drøftes med skolechef og PK på fællesmøde med TR/AMR. 

Uden motiverede lærere kommer det ikke til at virke. Også en 

diskussion der er værd at have på skolerne.  

 Medlem: 

o Blæse på Easy.IQ og TEACH. Det går over.  

Bekymret for unge lærere. Slidte og pressede. Der mangler tid til den 

”fede” undervisning og børnene.  

 Medlem: 

o Ideerne skal komme nedefra. Så blomstrer det. 

 Medlem: 

o 30 mio. i besparelser siden 2010. Penge nok i forvaltningen, 

konsulenter mm. Der mangler penge til folk på gulvet.  

 Medlem: 

o Vil gerne have en skoleder at diskutere med? Mangler en afklaring på 

konstituering. Det er utilstedeligt.  

KS prioritere indsats på ledelsesstruktur.  

 Formand 
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o Dårlig situation når en leder mangler. Politisk besluttet at der skal ses 

på strukturen når leder går af. Har haft møde med politikerne og 

påpeget det problematiske i beslutningen. 

o 30 mio. reduktion og antallet af konsulenter på forvaltningen. Vigtigt 

med en fælles økonomi på forvaltningen, men det skal altid overvejes 

hvor pengene bruges bedst.  

o Rigtigt og vigtigt at det kommer nedefra.  

o Platform og TEACH kan være et problem. Det der har betydning er 

læreren og lærerens muligheder.  

 Medlem: 

o Ser næsten aldrig lederen. Et skib uden kaptajn. Sejler rundt.  

o Har lavet mit første forløb i Easy.IQ. Håber det går væk. Bekymret for 

at Easy.IQ på sigt afskaffer forberedelsen.  

 Medlem: 

o Musik på tompladsordning. Der skal være ens vilkår på alle skolerne. 3 

dage om ugen i en periode andre 1 ½ dag hele skoleåret. Ens vilkår og 

ordentlige vilkår. 

 Medlem: 

o Platformen er for mig en materialeplatform. Der er ingen, der siger vi 

skal bruge læringsmålstyret undervisning.. Hvad gavn gør mål for  den 

enkelte elev? 

 Formanden: 

o Ikke godt med en lukket dør til skolelederen. Skolelederen bør være 

sparringspartner. Skolelederne har det faktisk svært. 

o Tompladsordning har problemstillinger indbygget. Vigtigt at evaluere 

ordningen, så det kan gøres bedre.  

o Håndværk og design. Får kompetence men ikke sikkerhedskurset til de 

store maskiner.  

 

Formandens beretning enstemmigt godkendt 

 

Ad 4) Regnskab: 

- Fremlæggelse af regnskab v. Grith Bidstrup: 

 Regnskab enstemmigt godkendt 

 Særlig Fond regnskab enstemmigt godkendt.  

 

Ad 5) Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelse og administrative 

medarbejdere 

 Fremlæggelse af ydelsesforslag: 

 

Forslag vedtaget 

 

Ad 7) Budget og fastsættelse af kontingent 

 

 Formand 

o Budget taget til efterretning 

o Kontingentforøgelse: 

 Medlem: 
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 Hvorfor ikke stige per 1.august 2017? 

 Formanden: 

 Vi har vurderet det skulle følge kalenderåret også i 

forhold til regnskabet.  

 

Forslag til kontingentsatser pr. 1. januar 2018 enstemmigt vedtaget 

  

Ad 9) evt. 

 

 Formand 

o Glade for kommentarerne. Vigtigt for kredsstyrelsen at få input. Håber 

I har fået noget med herfra.  

Tak for en god generalforsamling 

Tak til Claus P. 

Tak for i aften. 

 Claus P. 

En fornøjelse at være med. 

Generalforsamlingen erklæres hermed for afsluttet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


