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Referat af generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds 

 

1. Valg af dirigent  
Vallensbæk Lærerkreds foreslår Anne Mette Bisgaard, og det blev vedtaget. Hun 
konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
 

2. Beretning 
Merete fremlagde sin mundtlige beretning, som blandt andet handlede om: 

• Folkeskoleloven:  
Hvilke elementer der lå i den nye aftale, og hvilken indflydelse dette forhåbentlig vil 
have i Vallensbæk 

• Digitaliseringen:  
Hvilke områder som kommunen satte fokus på med bl.a. Makerspace, meebook og 
AULA, og hvordan Kredsen forholder sig til dette. 

• Indflydelse:  
På hvilken måde vi prøver at få indflydelse på skolerne, forvaltningen og politisk 

• Arbejdsmiljø med fokus på de pressede lærere, som står på kanten af en 
sygemelding - samtidig med at man skal være opmærksomme på de langtidsraske, 
de nyuddannede og de ældre lærere 

 
Spørgsmål fra salen: 
- Hvad er tanken bag ved: ”Færre vikarer”?  

I aftalen ligger der ikke noget med, at vi skal til at dække hinanden ved fravær 
 
- Der står stadig ikke noget om vores arbejdstid i den nye reform! 
 
- I 2013 reformen forsvandt aldersreduktionen, som jo er betalt over overenskomsten. 

Hvad er der sket med det?  
Morten Refskov fortalte, at man fra foreningens side stadig arbejder med det, men at det 
er også noget, der kommer til at fylde de næste år 

 

- MakerSpace: De midler der er brugt herpå, kunne de som også være blevet brugt til 
f.eks. bøger?  
Det er desværre rigtigt forstået 

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget 
 
 

3. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 

4. Regnskab (herunder status) 
Maria fremlagde regnskabet, og det blev enstemmigt vedtaget. 

 

Kredsen har stadig en mindre formue, som man kan tage af, men man kan ikke blive ved 

med at budgettere med større underskud, og derfor har kredsen sat følgende i gang: 

 

- En nedjustering af kredsstyrelsesmedlemmernes vederlag 
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- Forslag til en kontingentstigning ved næste års generalforsamling  

- Stadig kredskursus for medlemmerne hvert 2. år, men kurset vil være på et andet 

tidspunkt af året, hvor det vil være billigere 

 
5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmerne og lønnet medhjælp 

Lasse fremlagde kredsens forslag til kredsstyrelsesmedlemmernes vederlag, og følgende 
blev enstemmigt vedtaget: 
 

 Frikøb i timer Vederlag i 00 
kr. 

Per 1/1-2018 Per 1/1 - 2019 

Formand 1000 55.000 kr. 74.077,30 kr. 68.174, 02 kr. 

Næstformand + 
TR 

330 14.900 kr. 20.068, 21 kr. 16.416,86 kr. 

Kassere 300 14.900 kr. 20.068, 21 kr. 16.416,86 kr. 

TR 150 7450 kr. 10.034,11 kr. 7.695,40 kr. 

AMR 40 0 0  

     

I alt 2080 99.700 kr.  134.281,94 kr. 116.398,54 kr. 

 
 

6. Budget og fastsættelse af kontingent 
Maria fremlagde budgettet, og det blev enstemmigt godkendt 

 

Kontingentet fastholdes og derfor ser det således ud: 

Fraktion DLF’s andel Kreds 9’s 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. 
 

Kontingentet blev enstemmigt vedtaget 

 
7. Eventuelt 

Spørgsmål fra salen: 

- Der blev spurgt indtil MakerSpace: Hvad er bevæggrunden for valg af dette? Er der afsat 

penge til kompetenceudvikling i brugen af MakerSpace? 

Det er for at tilgodese målene i kommunens udviklingsplan. 

Kompetenceudviklingspuljen er ikke blevet større 

- Hvem skal man kontakte, hvis man ønsker mere tid til drøftelser (gerne på pædagogiske 

weekender)?  

Det skal gøres på skolerne, snak med TR’erne og henvend jer til ledelserne 

- Der blev spurgt indtil de langtidssyge, og om der var flere som blev afskediget på den 

baggrund. Der er en oplevelse at begge dele er stigende, og at flere blev ramt af stress.  

Det er et område som Kredsen har og forsat vil have opmærksomheden rettet på 

- Det grå guld - man hører ikke om lærere, der bliver længere på arbejdsmarkedet. Det er 

tankevækkende! 

- Der blev spurgt indtil antallet af ikke udlærte lærere 
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Det er omkring 10-15 personer. Det er oftest nogle som enten mangler at gøre 

uddannelsen færdige, bliver ansat på deltid, eller ansat i løbet af året i et vikariat. 

Kredsen har fokus på ansættelserne ude på skolen. 

 


