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Indledning 
 

Kære medlem! 
 
Foråret er så småt ved at få overtaget med morgensol og grønne 
knopper på buske, og for medlemmer af Kreds 16 er det blevet ge-
neralforsamlingstid igen. I år samles vi på Torstorp Skole for første 
gang. Vi forestiller os, at vi i de kommende år vil komme lidt rundt 
på forskellige skoler, når vi i marts mødes til generalforsamling. Vi 
glæder os til at mødes og få talt om situationen for medlemmerne, 
kredsen, Danmarks Lærerforening, og hvad der ellers måtte være 
aktuelt. 
 
På generalforsamlingen i 2016 besluttede vi at afskaffe kravet om 
skriftlig beretning. I år har vi valgt at lave både en skriftlig og en 
mundtlig beretning, for vi synes, det giver mening at nedfælde nog-
le af de begivenheder, vi havde i overenskomståret 2018 og i tiden 
herefter. I den mundtlige beretning vil vi komme ind på de dagsak-
tuelle og fremtidige opgaver for kreds og forening. 

 
 
Du kan se den endelige dagsorden for generalforsamlingen på næ-
ste side. 
 
 
På gensyn på Torstorp Skole den 26. marts 2019 kl. 17.30 
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Kreds 16’s generalforsamling 
tirsdag den 26. marts 2019,  

i aulaen på Torstorp Skole, Torstorpvej 1, 2630 Taastrup 
 

Kl. 17.00 byder vi på forfriskninger 
 Kl. 17.30 starter generalforsamlingen 

 
 
Endelig dagsorden: 
 

1. Velkomst og valg af dirigent 
 
Generalforsamlingen suspenderes og hovedstyrelsesmedlem Jeanette Sjøberg fortæller 
om status for foreningens Folkeskoleideal 

 
2. Beretning, herunder behandling af såvel skriftlig som mundtlig beretning 

 
3. Forslag til udtalelser  

Kredsstyrelsen har nedenstående forslag: 
a. Arbejdsliv i Fremtidens Skole 
b. Skolens udfordringer med økonomien 
 

4. Regnskab 
 

5. Indkomne forslag 
a. Kredsstyrelsen: Kreds 16s skolepolitik 
b. Kredsstyrelsen: Arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøstrategi 
c. Kredsstyrelsen: Ændring i Kreds 16s vedtægter, §8 vedr. valg 

 
6. Forslag til budget herunder vedtagelse af kontingent  

 
7. Eventuelt 

 
 
Alt materiale til generalforsamlingen kan også findes på kredsens hjemmeside www.kreds16.dk  
De sidste bilag lægges ud den 19. marts 2019 
 
Tilmelding til spisning senest 21. marts til tillidsrepræsentanten eller på mail: 016@dlf.org  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kredsformand, Heidi Yoma Rasmussen 
 
 
 
 

http://www.kreds16.dk/
mailto:016@dlf.org
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Fagpolitisk arbejde 
Kredsens fagpolitiske arbejde spænder vidt. 
Tag over hovedet er en lille, dog vigtig forud-
sætning, som heldigvis nu igen er blevet 
“business as usual” efter den store skimmel-
svamp-renovation i 2016. I det forgangne år 
er det primært det IT-teknologiske i huset, der 
har krævet tid. Vi har bl.a GDPR1-sikret vores 
journalisering ved at implementere DocuNote 
til elektronisk arkivering. 
 
Vejledning og hjælp til medlemmer ved per-
sonsager er en central del af kredsens arbejde. 
Det er ofte dér, det enkelte medlem oplever 
den stærkeste direkte betydning af medlem-
skabet. Vi deltager fx som bisidder ved van-
skelige samtaler med leder eller ved rund-
bordssamtaler i syge- og fleksjobsager.  Løn-
forhandlinger har fyldt en del, eftersom kom-
munen har opsagt forhåndsaftalerne og vi 
insisterer på, at vi stadig skal have vores andel 
af de lokale lønmidler til vores medlemmer i 
kommunen. Det lykkes konkret ved forhand-
linger på de enkelte skoler, men flere steder 
mener man, at man ikke har pengene, så kred-
sen fører nøjsomt regnskab, når en lærer,  
børnehaveklasseleder eller skole-konsulent 
stopper. Her er vores tætte samarbejde med 
tillidsrepræsentanterne centralt og jo bedre vi 
vejleder og uddanner dem, jo bedre indflydel-
se kan vi sammen øve på forholdene på sko-
lerne. På samme måde er tillidsrepræsentan-
terne afhængige af jeres samarbejde med dem 
ude på skolerne på faglig klub såvel som i 
MED-udvalg, på personalemøder og i det 
daglige samarbejde.  
 
På kredskontoret er medlemmer altid velkom-
ne og vi rådgiver om barsel, ferie og tjene-
stemandspension. Vi godkender alle lønoplæg 
for LC-overenskomst og kommer hvert år på 
skolerne til løntjek i efteråret. Din lokale til-
lidsrepræsentant er også klædt på til at kon-
trollere din lønseddel. Du kan derfor altid 
kontakte din tillidsrrepræsentant, hvis du er i 
tvivl om din løn er rigtig. 

                                                 
1 GDPR: General data protection regulation 

 
Indflydelse via MED-systemet fylder en del, 
og i 2018 startede hovedudvalget i Høje-
Tasstrup Kommune et serviceeftersyn af 
MED-organisationen, som vil blive gennem-
ført i de lokale MED-udvalg i 2019. Kreds 16 
har en plads i hovedudvalget, som varetages 
af kredsformanden, der pt. også er udvalgets  
næstformand. I Kreds 16-perspektiv er det 
vigtigste udbytte af serviceeftersynet på sko-
lerne, at alle i handling og ord afspejler den 
sandhed, at beslutninger, truffet af medarbej-
dere og ledere i fællesskab, gavner hele orga-
nisationens evne til at  præstere godt.  
 
Kreds 16 ønsker et godt forhold til kommu-
nens politikere og har haft møder med Institu-
tions- og skoleudvalget samt løbende drøftel-
ser om Fremtidens Skole, inklusion, lærings-
platforme, forenklingsdagsordenen og øko-
nomi. Siden byrådets vedtagelse af Fremti-
dens Skole har politikerne haft stor indflydel-
se  på skolernes dagligdag, forankret i for-
valtningen.  
 
Politikerne er interesserede i at have en suc-
cesfuld folkeskole, og vi ved,  hvordan det 
kan lykkes, og hvad der skal til af tid og 
rammer. Deres interesse og vores bistand 
skulle meget gerne føre til en forbedring af 
processen i forhold til den meget topstyrede 
start. At de økonomiske rammer stadig er me-
get begrænsende for mulighederne, er så en 
helt anden udfordring. Politisk er der kun den 
mulighed at tilpasse ambitionerne, når øko-
nomien ikke lader sig udvide. Det har konkret 
betydning for tempoet, hvormed lærerne kan 
udvikle nye innovative, autentiske projektfor-
løb for eleverne. For det kræver tid at udvikle/ 
opfinde, strukturere, forberede og samarbejde 
om noget nyt, der ikke følger skema, fag eller 
kendt grundrytme. Det kræver også to-
lærertid at sikre succes for alle børn, der tages 
ud af deres comfortzone i længere forløb.  
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Overenskomst 2018   
En løsning for alle  
Under optakten til overenskomst 2018 lykke-
des det fagbevægelsen at opnå et længe savnet 
sammenhold. DLF og særligt formand Anders 
Bondo Christensen har en stor del af æren for, 
at det lykkedes. En tid var Dennis Kristensen 
også en helt central figur og stod for os som 
en tro væbner, der tog sin del af arbejdet på 
sig og fik LO’erne med på vognen, da vi sta-
dig var ved opstarten og tvivlede på, om den 
slags overhovedet kunne lykkes i dagens 
Danmark. På statens område var CFU-
formand, Flemming Vinther og hans ”NOK er 
NOK” en stærk stemme i debatten, og han 
bidrog med tydelighed og engagement som 
medspiller på arbejdstagernes banehalvdel. På 
TR-stormødet i Fredericia 22. marts stod det 
klart, at solidariteten spirede. Flere havde for-
stået budskabet fra 2013’s lærerlockout: At 
det kunne ramme alle i fagbevægelsen.  
 
Sofie Løhde og KL kunne tage os, én efter én, 
hvis vi ikke stod sammen. Og vi stod sam-
men. Med “En løsning for alle” på trøjer, ka-
sketter, bannere og veste stod organisationer-
ne sammen foran Forligsinstitutionen og råbte 
og skreg med dommerfuldmægtig Nina Palesa 
Bonde som cheerleader dag efter dag, og nog-
le nætter med. Kreds 16 var med hele vejen, 
og det var meget opmuntrende og skabte store 
forventninger om en forhandlet aftale, også til 
lærerne. Det var det håb, der stadig brændte, 
da Anders Bondo Christensen og Michael 
Ziegler kom ud af porten sammen den 
27/4/2018, stillede sig op på blokvognen og 
forkyndte, at der var indgået et forlig. Men 
det var ikke en arbejdstidsaftale, det var en 
aftale om straksindledning af nye samarbejds-
initiativer “NY START”,  et periodeforhand-
lingsprojekt “kommisionens arbejde” og en 
lønaftale. 
 
I dag kan vi sige, at lønaftalen havde nogle 
efterspurgte kvaliteter som fx lønforløb for 
konsulenter, forbedringer for børnehave-
klasseledere og afskaffelse af privatløns-
værnet. Kommissionen med Per B. Christen-

sen i spidsen kan også snildt vise sig at være 
mere værd end først antaget, hvis de kan give 
anbefalinger og konklusioner på behov, ud-
fordringer og muligheder i skolevæsenet, som 
begge parter efterfølgende anerkender som 
baggrund for næste overenskomstforhandling, 
så vil det givet være en stor hjælp. Men i for-
året 2018 var vi mange der tænkte, at denne 
historisk enestående mulighed nu var forpas-
set. Muligheden for at stå fast, skulder ved 
skulder til en forhandlet arbejdstid for lærerne 
var en realitet.   
 
Det var efterfølgende ikke en enig kredssty-
relse, der skulle beslutte, hvorvidt vi anbefa-
lede et ja eller nej til overenskomstresultatet. 
Vi var klar til knokle med organiseringen af 
en strejke i relation til et NEJ-resultat, men vi 
var også klar over, at mange ikke troede på et 
bedre resultat ved en strejke, og derfor ikke 
var klar til det kampskridt. Kredsstyrelsen 
besluttede, at man ikke havde  en egentlig 
anbefaling, men at man informerede grundigt 
om resultat og opfordrede alle til at deltage på 
faglig-klub-møder til drøftelse af scenarier 
ved hhv. et JA og et NEJ-resultat af afstem-
ningen. Resultatet blev som bekendt et ja, 
men i Kreds 16 stemte bl.a. formanden sam-
men med 43,1% NEJ, og stemmeprocenten 
var pæne 82,2%. 
 
”NY START” i en konservativ 
kommune 
Kreds 16 var  ikke en af de heldige kredse, 
der blev ringet op af borgmesteren i samme 
øjeblik overenskomst-resultatet var offentlig-
gjort. Høje-Taastrup Kommunes byråd har et 
flertal, der bygger på Michael Zieglers per-
sonlige stemmer og deraf følger naturligvis, at 
vi skal have borgmesteren til at se fordelen i 
at indgå en aftale for lærerne i kommunen. 
Ziegler meldte meget hurtigt ud, at han me-
ner, det er bedst at afvente kommissionens 
anbefalinger. Vi har en dialog med ham og 
flere andre byrådspolitikere om vores skole-
væsen og de “her-og-nu-justeringer”, som vi 
ser et behov for lokalt.  
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Vi har pt. haft drøftelser med udgangspunkt i 
nedenstående emner:  

• Ønske om at der sættes timetal på op-
gaveoversigten  

• tilstrækkelig tid til opgaverne i lærer-
nes skemaer  

• projektmodel, omfang og styring i 
forbindelse med Fremtidens Skole  

• behovet for to-lærertid i forbindelse 
med opgaver som fx inklusion, “mere 
varieret og  interessant undervisning” 
og undervisningsdifferentiering. 
  

Det har været vigtig for os, at få politikerne til 
at anerkende, at besparelsesramte ressourcer 
ikke hænger godt sammen med store udvik-
lingsprojekter og høje ambitioner, og at det 
presser de ansatte.  
 
”NY START” kredsstyrelsesinternat  
Kredsstyrelsen benyttede årets kredssty-
relsesinternat til at drøfte de lokale mulighe-
der i ”Ny Start”. ”Ny Start” er en erklæring 
om, straks at gøre en indsats for at forbedre 
samarbejdet på alle niveauer. Kredsstyrelsen 
havde derfor  inviteret Anders Bondo Chri-
stensen til at deltage den første dag, for at få 
hans perspektiv på veje ind i ”Ny Start”. Den 
efterfølgende dag var skolelederne, skolechef 
Flemming Ellingsen og -direktør Per Aalbæk 
Nielsen inviteret til at drøfte de største lokale 
udfordringer og om vi sammen kunne udfor-
dre ”bøvl”; forstået som opgaver der kan æn-
dres og fravælges. Sammen havde vi gode, 
uforstyrrede drøftelser og aftalte, at der skal 
indledes drøftelser om forenkling som vej til 
at finde tid til arbejdet med kerneopgaven. 
Tillidsrepræsentanterne og skolelederne var 
meget enige om, hvad der udfordrer i skole-
hverdagen. Særligt brugen af Meebook til 
målstyrede forløb, elevevaluering og elevpla-
ner kom i søgelyset, samt den hurtige og tops-
tyrede implementering af ”Fremtidens Skole”. 
 
Lokalløn 
Høje-Taastrup Kommune opsagde i december 
2014 næsten alle forhåndsaftaler, heriblandt 
lønaftaler med Kreds 16, til ophør 31/7/2016. 

Vi lavede en ny, tidsbegrænset aftale, der 
galdt indtil 31/7/2018. I starten af 2018 var vi 
atter i gang med forhandlinger med forvalt-
ningen, for uden aftale, ville vi alle stå til en 
lønnedgang. Forvaltningen mødte frem med 
krav om udskydning af forhandling til efter 
OK18-resultat. Det kunne vi naturligvis ikke 
acceptere og fronterne stod så skarpt, at vi 
valgte at udsende et ekstraordinært januar-
nyhedsbrev, hvor vi  varslede risiko for løn-
nedgang samt risiko for øget lærerudskiftning 
som konsekvens, som vi også fremlagde i 
beretningen på generalforsamlingen i 2018. 
Vi var millimeter fra en artikel i Folkeskolen, 
som havde spurgt om interview. Det fik hel-
digvis forvaltningen tilbage til forhandlings-
bordet og det lykkedes at indgå aftale om til-
læg til alle lærere og børnehaveklasseledere 
ansat i kommunen pr. 31/7/2018, hhv. 5200 
og 4500 kr/år i 00-niveau. Fremover skal alle 
midler forhandles mellem den enkelte skole-
leder og Kreds 16. Derfor er forretningsud-
valget hvert år ude på skolerne til forhandling. 
Mandatet er beskrevet i vores lønpolitik. 
 
• Kreds 16s lønpolitik 
Kredsen skal til en hver tid søge at indgå afta-
ler, der dækker den samlede medlems-gruppe, 
som kredsen har forhandlingsretten for. Så-
fremt dette ikke lykkes skal Kreds 16 tage 
udgangspunkt i den lønpolitiske handleplan 
og derigennem søge at anvende lønmidlerne, 
så flest muligt får andel heri.  
 
Overfor det står modparten med deres egen 
lønpolitik, som er defineret af kommunens 
direktion. 
 
• Kommunens lønpolitik 
Høje-Taastrup Kommunes direktion har i no-
vember 2015 vedtaget en ny lønpolitik, hvor 
det klart fremgår, at man ønsker at gå fra ob-
jektive til subjektive begrundelser. Forhånds-
aftaler skal undgås, da de binder lønmidler på 
objektive kriterier og ikke afspejler præstation 
eller fleksibilitet i jobbet. Undtagelsesvis kan 
man honoreres i flok, hvis man løfter i flok, 
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men det må aldrig blive automatisk løndan-
nelse.  
 
Desuden har direktionen bestemt, at nye til-
læg skal udgøre en lønforbedring på 2%. 
 
Det er tydeligt for enhver, at kreds og kom-
munes lønpolitik er uforenelige, og det giver 
svære kår for forhandlingerne. På medarbej-
dersiden i hovedudvalget og i medarbejderrå-
det har vi drøftet de vanskeligheder, kommu-
nens lønpolitik udgør, og sagen er rejst i 
MED-systemet. Efterfølgende har direktionen 
givet tilsagn om, at 2%-reglen bliver taget op 
til genovervejelse i direktionen, da de aner-
kender, at mangel på nytilførte ny-lønmidler i 
en årrække nu giver ekstra benspænd for mu-
ligheden for at opnå tillæg. Der forventes en 
tilbagemelding i maj 2019.   
 
Indflydelse gennem MED-systemet 
Vores overenskomst sikrer via MED-aftalen, 
at vi som ansatte bliver hørt, inden der træffes 
beslutninger. I hovedudvalget i Høje-Taastrup 
Kommune har vi i den forgangne periode 
gennemført servicetjek for hovedudvalget og 
lavet plan for servicetjek af den øvrige del af 
MED-organisationen. Det er mærkelig nok 
nødvendigt, selvom det kun er to år siden, vi 
reviderede kommunens MED-aftale. Der er 
mange af vores kolleger fra andre organisati-
oner i kommunen, der lige som nogle af vores 
tillidsrepræsentanter møder ledere, der ikke 
tillægger MED-udvalget værdi, men italesæt-
ter det som et nødvendigt onde. For os er det 
logisk, at beslutninger kvalificeres af medar-
bejdernes input. Og i de bedste tilfælde, hvor 
der opnås konsensus, vil en implementerings-
del være båret af den kraft, der ligger i med-
indflydelse og positiv indstilling fra start.  
 
Parterne (KL og forhandlingsfællesskabet) er 
på centralt hold enige om følgende, fra Ram-
meaftalen om medindflydelse og medbe-
stemmelse:   
“Selv om interesserne i et vist omfang er 
modsatrettede, betyder det ikke, at samar- 
bejdet ikke kan fungere, og at de mål for ind-

satsen, som kommunen har sat sig, ikke kan 
nås. Tværtimod er der en erkendelse i kom-
munerne af, at forbedringer af service- ydel-
serne bl.a. forudsætter engagerede, effektive 
og kvalitetsbevidste medarbejdere. Effektivi-
tet, engagement og kvalitets-bevidsthed opnås 
bedst ved, at medarbejderne deltager i beslut-
ningerne om rammerne for arbejdet.” 
 
Styregruppen for Fremtidens Skole 
Kredsen får mange henvendelser vedr. Frem-
tidens Skole. Typisk handler det om mang-
lende oplevelse af mening, tid til planlægning 
og samarbejde eller manglende mulighed for 
påvirkning af form og proces. Efter et års dis-
kussion med forvaltningen, om hvorvidt poli-
tikerne har besluttet en retning eller et detail-
styret konceptprogram ved vedtagelsen af 
“Pædagogisk Arkitektonisk Princip- og Kon-
ceptprogram” for fremtidens skole”, etablere-
des en styregruppe, hvor Kreds 16 har en 
plads. Vi har i styregruppen haft lange diskus-
sioner om, hvorvidt der er forskningsmæssigt 
belæg for det konceptagtige udgangspunkt, 
som ISC-konsulenter, Mannaz og Autens mø-
der op på skolerne med og holder foredrag om 
rundt om i landet. I styregruppen har vi nu 
besluttet, at der skal være plads til lokale mo-
deller for projekterne. Skolerne skal nu selv 
beslutte årets omfang og fokuspunkter for 
arbejdet med projektbaseret undervisning. Det 
er også i styregruppen, at vi har besluttet at 
minimumskravet i indeværende skoleår er 2x2 
ugers projektbaserede undervisningsforløb. Vi 
har præciseret, at skoleledelse i samarbejde 
med tillidsrepræsentant udfylder den handle-
plans-skabelon, som danner den årlige lokale 
ramme.  
 
Det vil være oplagt at drøfte den lokale hand-
leplan på et pædagogisk rådsmøde, men des-
værre er der stadigt færre af den slags fælles-
møder på skolerne. Så meget desto vigtigere 
er det, at medlemmerne i faglig klub eller i 
andre fora klæder tillidsrepræsentanten på til 
at repræsentere deres interesser. Kredsen op-
fatter det som et demokratisk underskud, når 
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nogle skoler ikke sørger for, at så stort et pro-
jekt drøftes på pædagogiske rådsmøder. 
 
Inklusion og uro i folkeskolen 
En af folkeskolens største problemer er uro. 
Pisa 2012 viser, at 33% af de 15-årige klagede 
over støj og uro, og 23% af eleverne svarede, 
at læreren må vente i lang tid, før eleverne 
falder til ro i undervisningen.  
 
Pisa konkluderer, at undervisnings-
forstyrrende uro i dag er den mest destruktive 
enkeltfaktor med hensyn til elevernes udbytte 
af undervisningen i folkeskolen. 
 
I 2015 viser den første nationale trivselsun-
dersøgelse blandt 470.000 elever, at næsten 
en tredjedel af eleverne føler sig plaget af uro 
og støj. 19% af eleverne fortæller, at det kan 
være vanskeligt at høre, hvad læreren siger, 
mens en tredjedel af eleverne angiver, at det 
kan være svært at høre, hvad klassekammera-
terne siger. 
 
Forskning i årsagerne til uro viser, at årsager-
ne er komplekse, men der er relativ klarhed 
om, hvad den enkelte lærer kan gøre for at 
minimere den forstyrrende uro: Være godt 
forberedt, have en klar struktur i timen, god 
faglig ballast og et solidt tillidsforhold til ele-
verne. Rutiner og traditionel klasseunder-
visning virker også uro-minimerende. 
 
Med opdragelsesdebatten inviterede børne- og 
socialminister Mai Mercado til en bred, folke-
lig debat om børneopdragelse i 2018. Vi invi-
terede Institutions- og Skoleudvalget (ISU) til 
drøftelse af denne problemstilling samt drøf-
telse af anbefalingerne fra ”Inklusionseftersy-
net” fra 2016, med henblik på at forbedre mu-
lighederne for at inkludere på en mere værdi-
fuld måde, både for børn med særlige behov 
og for de øvrige elever, der også skal opleve 
trivsel og fagligt højt udbytte.   
 
Link til ”Overblik over den samlede afrapportering”: 
https://www.skolelederforeningen.org/media/41613/pix
i-1nklusion040516web.pdf 
 

Med ISU-repræsentanter fra A, C, B og Ø 
havde vi på kredsstyrelsesmødet den 12/3 en 
god, konstruktiv drøftelse. De spurgte til læ-
rernes oplevelse af Fremtidens Skole, og det 
blev vi så optaget af, at vi ikke nåede så langt 
med inklusionseftersyn og opdragelses-debat. 
Men der var så stor fælles interesse, særligt 
mht. opdragelsesdebatten, at vi aftalte at mø-
des igen inden for lang tid.  
  
170.000 kr. fundet på løntjek på 
skolerne 2018 
Langt de fleste medlemmer får heldigvis den 
rigtige løn, men der skal ikke så mange rigtigt 
dyre forglemmelser til, før kasseapparatet for 
alvor klinger, som fx fejl i trin-indplacering. 
På efterårets lønkontroller fandt Kreds 16 
flest fejl i udbetaling af det høje 
undervisningstillæg for skoleåret 2018/19. 
Tillægget udgør 124 kr/t for timer over 750 
om året og skal udbetales løbende.  
 
Leders notat og GDPR 
I efteråret 2018 har vi haft en uenighed med 
både en skoleleder og forvaltningen vedr. 
leders notat om medarbejder. Efterfølgende 
har vi fået medhold, og nedenstående fælles 
forståelse er præciseret. Desuden har HR-
Centret udsendt vejledning til lederne, 
indeholdende den aftalte præcisering: 
“Ledere skal altid orientere deres med-
arbejdere om notater, som har et disciplinært 
indhold og som vil kunne bruges mod 
medarbejderen ved en eventuel tjenstlig sag. I 
modsat fald vil medarbejderen ikke have 
mulighed for at benytte sig af sine 
databeskyttelsesretlige rettigheder, herunder 
indsigelsesret og retten til berigtigelse.” 
 
Kredskurset i 2018  
Kredskurset i 2018 på Tune Kursuscenter 
blev fredag aften indledt med en forsinket 
Jeppe Søe, som var fanget på den forkerte 
side af Storebæltsbroen, der var lukket pga. 
politijagt. Jeppes opgave var at gøre os kloge-
re på vores mediestrategi eller mangel på 
samme. Jeppe Søe fik mediernes opmærk-
somhed i 2018, da han politianmeldte  Under-

https://www.skolelederforeningen.org/media/41613/pixi-1nklusion040516web.pdf
https://www.skolelederforeningen.org/media/41613/pixi-1nklusion040516web.pdf
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visningsministeriets nationale testning af hans 
søn. Pointen er, at der skal meget til og gerne 
meget konkrete historier til, hvis man skal 
fange mediernes interesse. 
 
På kredskurset var der på dag to fokus på 
“Verdens bedste danske skole”, hvor Rasmus 
Schillerup og Casper Rongsted bød på alle de 
gode statistikker og argumenter, der bekræfter 
os i, hvorfor vi som lærere gør det, vi gør.  
For det virker! Kurset blev rundet af med et 
oplæg af Thomas Grønnemark om doven 
energi, som dog var ret lang fra den over-
skrift, vi havde købt ind på: “Lav mindre, nå 
mere”.  
 
Kredskursus 2019 bliver til 2020 
 
Vi har i nogle år afholdt kredskurset på Tune 
Kursuscenter. Vi synes godt om stedet, og det 
er godt til prisen. Kredsstyrelsen har imidler-
tid besluttet, at Kreds 16 fremover i højere 
grad vil benytte Danmarks Lærerforenings 
egen hotelkæde, Sinatur. I det forpligtende 
kredssamarbejde i Hovedstaden Vest, som 
Kreds 16 er en del af, havde vi på et møde for 
kredsformænd og næstformænd besøg af di-
rektøren for Sinatur Frederiksdal, Claus Niel-
sen. Han kunne præsentere os for en række 
tilbud, vi som kredse og medlemmer kan be-
nytte. Ved fx at benytte Sinaturs hoteller i 
lavsæsonen (januar – marts), kan vi holde 
internat på Sinaturs hoteller med pæne rabat-
ter. Der har i flere år været et vigende antal 
medlemmer, der har deltaget i kredskurset og 
flere medlemmer giver udtryk for, at de føler 
tiden fra august til december som presset, og 
derfor vælger kredskurset fra. Kredsstyrelsen 
har derfor besluttet, at kredskursuset bliver 
afholdt den 7.-8. februar 2020 på Sinatur Fre-
deriksdal i stedet for i september 2019. 
 
Afslutning 
Forretningsudvalgets daglige arbejde består 
også i samarbejdet med vores kolleger i de 
andre kredse samt hele vores arbejde i DLF-
centralt. Kreds 16 har 2 delegerede til kon-
gressen, og selvom nogle måske vil mene, at 

Kreds 16 bruger taletid for 4, beder vi kun om 
ordet, når vi skal bære forslag og synspunkter 
frem. Det er vores opgave at påvirke forenin-
gen i den retning, der følger af vores mandat 
hjemmefra fra medlemmerne i Kreds 16. 
 
Kongressen har i 2019 en ambition om at 
færdiggøre foreningens Folkeskoleideal. 
Skriveprocessen har stået på i nogle år, og der 
er lagt et stor arbejde i at involvere medlem-
mer i processen. Kredsens forslag til egen  
skolepolitik  tænkes stående på skuldrene af 
foreningens Folkeskoleideal, trods den om-
stændighed at det ikke er færdiggjort endnu. 
Kreds 16s skolepolitik skal  bruges som pej-
lemærke i det daglige arbejde i kredsstyrelsen 
overfor en  arbejdsgiver, der styrer efter øko-
nomi og Fremtidens Skole. På generalforsam-
lingen har vi inviteret Jeanette Sjøberg til at 
fortælle om status på Folkeskoleidealet. Det 
er lidt frækt, for hun har også takket ja til at 
være vores dirigent, hvilket vi er meget glade 
for. Jeanette er i det daglige arbejde en god 
sparringspartner, dels som medlem af forret-
ningsudvalget i hovedstyrelsen og som kolle-
ga i Hovedstaden Vest-samarbejdet. 
 
Vi vil også på generalforsamlingen lægge op 
til en drøftelse af forflyttelsesproceduren og  
et par andre emner, der fylder i medar-
bejderrådet og hovedudvalget såvel som i 
byrådet. Det drejer sig om værdibaseret per-
sonalepolitik, whistleblowerordning og røgfri 
arbejdstid. 
 
 
Vi håber, vi ses til generalforsamlingen den 
26. marts 2019. 
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