
Referat af generalforsamling I Vallensbæk Lærerkreds, lørdag d.17. marts 2018 
 

1. Valg af dirigent 
Mariann Kejser blev valg, og hun erklærede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt 
 

2. Formandens beretning 
Merete fremlagde sin mundtlige beretning, som blandt andet omhandlede TPL, inklusion, 
modtagerklasser, APV, rekruttering, digitalisering og det politiske arbejde.  
 
Ingen spørgsmål til den skriftlige beretning 
 
Spørgsmål til den mundtlige beretning: 
- Projekter: “Skralde-projektet” – hvor kommer det fra? Der savnes en fælles dialog om det 
- Folkeskolens ideal: Hvad skal det bruges til?  

Svar: DLF vil sætte en dialog igang rundt omkring i landet omkring, hvad vi vil med folkeskolen 
- Inklusion: Er man begyndt at søge midler på skolerne for at genoprette specialklasser? 

Inklusion: Den tidlige indsats – alt hjælp forsvinder når børnene starter I skole. Det dur ikke 
Inklusion: Hjælp, når man modtager elever I fx udskolingen 
Svar til inklusion: Vi afventer stadig på de anbefalinger fra arbejdsgruppen 

- Rekruttering: Spørgsmål til hvor mange ansatte der er, som ikke er uddannet (ud over vikarer) 
Rekruttering: Hvor meget arbejdes der med lønforskellen I forhold til de omliggende 
kommuner?  
Svar: Der arbejdes ikke ret meget med lønforskellen, da kommunen ikke vil lægge flere penge I 
den samlede lønpulje 

- Rekruttering: Når man fra kommunens side hele tiden snakker om, at vi skal sørge for, at 
eleverne ligge I top 5, så kan man undres over, at der ikke er vilje til at give flere penge til løn 

- Digitalisering: Hvor meget mulighed har vi for at komme med feedback I den process? 
Digitalisering: Ryger Meebook ud, når Aula implementeres?  
Svar: Det ligger umiddelbart ikke I kortene, at Meebook forsvinder, men vi må afvente 
Digitalisering: Snakkes der generelt omkring finansieringen af devises på skolerne? Det virker 
underligt, at vi skal købe fælles abonnementer, når der ikke er samme mulighed på skolerne 

 
Beretningen er ensstemmigt godkendt 

 
3. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogle forslag 
 

4. Regnskab 
Maria fremlagde årets regnskab, og det blev enstemmigt godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Fastsættelse af kredsstyrelsens frikøb og ydelser 
Vi fortsætter med det, som blev vedtaget sidste år, så det ser således ud:  
 

 Frikøb i timer Frikøb i 00 kr Per 1/1-2018 

Formand 1000 55.000 74.077,3 

Næstformand+TR 330 14.900 20.068,21 

Kassere 330 14.900 20.068,21 

TR 2 150 7.450 10.034,11 

TR 3 150 7.450 10.034,11 

AMR 1 40 0 0 

AMR 2 40 0 0 

AMR 3 40 0 0 

 
Det blev godkendt 
 

 
6. Budget og fastsættelse af kontingent 

Vi fortsætter med det samme kontingent som sidste år, men der blev varslet, at vi vil se på 
kontingentets størrelse næste år. Det er ikke steget siden 2012, og vi har undeskud hvert år, så på 
sigt er vi nødt til at gøre noget. 
 

Fraktion DLF andel Kredsens andel I alt 

1-3 213 kr. 351 kr. 564 kr. 

4 71 kr. 69 kr. 140 kr. 

6 94 kr. 59 kr. 153 kr. 

 
Maria fremlagde budgettet, og det blev godkendt 
 

7. Valg 
Merete Randskov blev valgt til formand 
Maria Kleis blev valgt til kasserer 
Mariann Kejser (Egh) og Mads Vejen (Pil) blev valgt som interne revisorer 
Henrik Djernis (Val) og Henri Tolba (Pil) blev valgt som revisorer suppleanter 

 
8. Evt 

- Kunne man overveje at bestyrelsen lavede et forslag omkring pensionisters deltagelse I 
kredskurser til næste generalforsamling 

- Stor tak til Vallensbæk Lærerkreds for deres arbejde 
 
 
Referent: Maria Kleis 
 
Vallensbæk den 17. marts 2018 
 
 

 
Mariann Kejser               Merete Randskov 
Dirigent                Formand 


