
 
 
 

30.06.2020 
Referat fra Kreds 16’s ordinære generalforsamling 

den 29. juni 2020 på Borgerskolen 
 

 

Pkt. Emne Referat 
1 • Valg af dirigent Flemming Ernst Kredsformand Heidi Yoma Rasmussen bød velkom-

men og foreslog Flemming Ernst, kredsformand i 
Hvidovre Lærerforening som dirigent. Flemming 
Ernst blev valgt som dirigent med bifald. Flemming 
Ernst takkede for valget, og gennemgik formalia om-
kring indkaldelse af generalforsamlingen ifølge Kreds 
16’s vedtægter. 
Generalforsamlingen skulle have været afholdt den 
24. marts, men blev udskudt gr. Corona. Materialet 
var sendt ud, og KS har på den baggrund besluttet at 
indkalde til generalforsamling inden sommerferien. 
Ingen havde indvendinger. Flemming Ernst konstate-
rede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet 
og dermed beslutningsdygtig. 

2 • Beretning herunder udtalelser, som 
blev vedtaget: 

o Udtalelser til Byrådet: ”Tag 
vores arbejde alvorligt!” 

o Åbent brev til Byrådet: ”Sko-
leudvikling kan ikke gennem-
føres udenom forældre og 
medarbejdere!” 

 
 
 
Corona og kortere skoledag 
 
 
 
 
 
 
 
Testkultur og elevplaner 
 
 

Der er fremsendt en skriftlig beretning og kredsfor-
manden aflagde den mundtlige beretning, hvor hun 
lagde op til spørgsmål og debat. I beretningen kom 
kredsformanden bl.a. ind på følgende emner: 
Der har været møde med Undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor der bl.a. blev talt om 
inklusion og specialundervisning, som har Pernilles 
store opmærksomhed og er hjerteblod. Pernille er 
stor fortaler for den lange skoledag, og det bunder i 
en tidlig erfaring hvor nedskæringer i en årrække 
nedsatte minimumstimetallene. 
   
Corona har dog givet anledning til mange gode erfa-
ringer med kort skoledag og mere oplevelse af hel-
hed og ro med få lærerskift i skoledagen. tilbage-
meldingerne er nået Christiansborg og selv Pernille 
har nu en dør på klem mht. kortere skoledag. 
Undervisningsministeren har også fokus på den mas-
sive kritik af testkultur og detailstyring og vil gerne 
høre, om der er alternative forslag til de nationale 
tests. Elevplanerne er også faldet i unåde, de er me-
re eller mindre usynlige for elever og forældre, ifølge 
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KL og periodeforhandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny Start-samarbejde  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemsundersøgelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en ny måling, og lærerne oplever dem som tidsspil-
de, bortset fra specialunderviserne. Undervisnings-
ministeriet er optaget af at sætte noget mindre bu-
reaukratisk og bedre i stedet. Og vi har fået andre 
venner. Fra Christiansborg til KL. 
 
Aarhus’ Borgmester Jakob Bundsgaard, der i 2018 
blev valgt som formand for KL, har offentligt meldt 
klart ud, at det er nødvendigt med en arbejdstidsaf-
tale. Men en anden KL-mand, Michael Ziegler er 
forhandlingsleder, og vi ved ikke, om han er præcis 
lige så helhjertet overbevist, for efter langt forhand-
lingsforløb har KL anmodet DLF om tænkepause. Og 
DLF havde intet motiv for at afvise anmodningen. 
DLF er helt sikker på at en aftalt aftale i periodefor-
handlingen er den rigtige vej. Periodeforhandlinger-
ne er sat på pause til efter sommerferien. 
 
Lokalt har vi et såkaldt ”Ny Start”- samarbejde mel-
lem FU, Michael Ziegler og Kurt Scheelsbeck (institu-
tions-og skoleudvalgsformand i byrådet) samt skole-
direktør og skolechef. ”Ny start” er en OK18-aftale, 
der gerne skal munde ud i revitaliseret samarbejde 
fra ”top til bund” og på baggrund af skolekommissi-
onens skolebesøg og afrapportering med anbefalin-
ger, forhåbentligt også en ny arbejdstidsaftale ved 
periodeforhandlingerne. 
På et af møderne foreslog vi at lave en medlemsun-
dersøgelse. Men det mente HTK, ikke ville være en 
valid undersøgelse; Lærerforeningen kan ikke spørge 
og få et validt svar, mente de. 
Vi besluttede at lave en undersøgelse alligevel, og 
der var en høj besvarelsesprocent. Svarene tilkende-
gav bl.a., at 91% af de adspurgte oplever i mindre 
grad eller slet ikke at blive inddraget i beslutninger i 
kommunen, der vedrører deres arbejdsliv. 60% har 
overvejet at søge job udenfor kommunen pga. ar-
bejdsforholdene i HTK imod 33% nationalt. 51% har 
overvejet at søge job på en privat- eller efterskole 
som følge af arbejdsforholdene i HTK, imod 39% 
nationalt.  
Vi foreslog også at gå sammen om en debataften om 
skolen. De frygtede at det ville blive en lærersnak om 
tid og overenskomstforhold, som ville sætte foræl-
drene helt af. Vi lavede efterfølgende arrangementet 
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Debatarrangement 11/11/2019 ”Hvad skal vi 
med skolen?” 
 
Samarbejde på en knivsæg og mediebrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalløn, måltal 8,6% 
 
 
 
Fremtidens Skole og lokalpolitisk samarbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den 11/11 ”Hvad skal vi med skolen” sammen med 
Skole og Forældre, men desværre vores ”Ny Start”-
samarbejdspartnere som medarrangør.  
Vi balancerer på en knivsæg i samarbejdet med 
kommunen. Vi ønsker et samarbejde, hvor de kon-
takter os med ideer og vi gør det samme overfor 
dem. Vi skal være den naturlige medudvikler og have 
et godt samarbejde. Men hvis samarbejdsvejen be-
tyder at de lytter men hverken rigtigt hører eller 
reagerer, så er vi nødt til at demonstrere vores styr-
ke og køre selv, som med medlemsundersøgelse og 
debataften og øgede aktiviteter i medierne. Fx har vi 
svaret de lokale medier langt mere end tidligere, 
givet udtalelser og indsendt vores kommentarer i 
avisdebatten om folkeskolen. Vi oplever, at hvis de 
ikke reagerer på andet, så reagerer de i hvert fald, 
når vi udtaler os i medierne.  
 
Direktør Per Aalbæk har sagt op 1/3 og vi har fået en 
ny direktør for skoleområdet, Charlotte Markusen, 
tidligere direktør for bl.a. det specialiserede børne- 
og voksenområde. Hun har god gennemslagskraft og 
det er mit indtryk at de øvrige direktører lytter til 
hende. Charlotte har været med til 2 møder i ”Ny 
start”- samarbejdet og vi er enige om, at vi ikke skal 
spilde tiden på tom snak. Hun er inde i både over-
enskomster og Ny Løn. 8,6% af lønnen skal være Ny-
lønsmidler ifølge kommunens måltal, og det arbejder 
kredsen for at opnå for kommunens folkeskoler. 
 
Fremtidens skole er vedtaget af et enigt Byråd. Soci-
aldemokratiet har dermed også stemt for, men de 
efterspørger, sammen med enhedslisten, i højere 
grad foreningens og lærernes holdning til kommunal 
skoleudvikling end de øvrige byrådspartier. Beslut-
ningen er jo taget, så vi kæmper for at udrulningen 
kan lade sig gøre uden den fornødne tid, som jo ikke 
er finansieret. Alle virksomhedsudviklere ved, at det 
kræver store ressourcer at lave drastisk organisati-
onsudvikling. Men det er der altså ikke til rådighed. 
Hverken til timer eller materialer til elevernes pro-
jekter, som bekendt. I kender alle eksemplerne med 
møbeldesignsamarbejde, der strander på umulige 
hjemmebragte materialer, papir og limstifter. Mulig-
hed for lokal indflydelse udgår fra en styregruppe, 
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Projekter før Fremtidens Skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personaleudskiftning og kvalitet 
 
 
 
 
 
 

der står bag tilblivelsen af lokal skolehandlingsplan.  
Handlingsplanen skal laves i skole-trioen og er det 
lokale valg af indsatser og projektuge-omfang. Nogle 
skoleledere agerer, som om de er presset til at præ-
stere mere, hurtigere på projektarbejdsform og antal 
projektuger, og de presser videre på de ansatte, men 
fokus må være at skabe kvalitet indenfor de rammer, 
der er til rådighed. Hvis kommunen ikke har råd til 
en stor udvikling, så bør man prioritere kerneopga-
ven, undervisning. Det har vi også drøftet både med 
Ziegler og på møde med socialdemokraterne. Vi har 
ny folkeskolereform og Fremtidens Skole – for ikke 
at tale om kommunens satsning på IT, og det kræver 
uddannelse, udvikling, tid, penge. Vi er forpligtet 
overfor eleverne på folkeskolelovens mål for hvert 
eneste fag og desuden §18 om didaktiske valg, ind-
holdsvalg og valg af metode og undervisningstilpas-
ning til den enkelte elevs behov.  
 
Vi har igennem tiderne kørt mange spændende pro-
jekter rundt omkring på kommunens skoler. Men så 
skyllede regeringens ønsker om kontrol, mål-test, 
faglige detailmål, elevplaner og registreringer ind 
over os, og vi gjorde som vi blev bedt om. Slut med 
rundkredspædagogik og projekter. Nu tror kommu-
nen, de har opfundet ny undervisning med kig til 
Californiens High Tech High, men det paradoksale er, 
at Californien har kigget på nordisk skole først. Jeg 
har taget vores plakat fra åbent kredskursus 2017 
med. Her kan I se tidligere indsatser som Cooperati-
ve Learning, True North, SP osv. vi har kørt – det er 
ikke noget, vi har fundet på, det er rigtige forløb (38 
stk., listen lægges som bilag til referatet). ”2017” var 
det kredskursus, hvor lokale byrådskandidater var 
inviteret med og vi ville vise dem, at vi ikke er den 
”røv-til-bænk-skole”, det nogle gange lyder som om. 
Vi kan godt udvikle med drive nedefra og lokalt.  
 
Hvis vi bare får friheden til det, skal vi nok skabe en 
god og indholdsrig skoledag for eleverne til gavn for 
alle. Vi ønsker kun at skabe kvalitet i skolerne. Men 
desværre har vi en høj personaleomsætning, på nog-
le skoler overordentlig høj, og det giver ikke kvalitet. 
Prøv at spørge elever og forældre, der har skiftet 
lærere flere gange på få år. De vil give os ret. Det 
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Folkeskolemilliarden fra Christiansborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udtalelse – Arbejdsmiljø  
 
 
 
 
 
 
Udtalelse - Skoleudvikling (Åbent brev) 
 
 
 
 
 
 

slider på både ansatte og klasserne med stor ud-
skiftning. Det skader arbejdsmiljø og forringer kvali-
teten. Giv os frihed, de nødvendige kolleger og gode 
arbejdsforhold, så skal vi nok lave en god skole. 
Slutteligt blev det bemærket at kommunens andel i 
skolemilliarden fra folketinget i kommende skoleår 
udgør 2,4 mio. kr. og dermed betyder omkring 5 
lærerstillinger, som desværre ikke vil gøre en stor 
forskel på alle 10 skoler, men måske med strategisk 
udnyttelse kan gøre en forskel nogle steder. 
 
Flemming Ernst spurgte, om der er spørgsmål til den 
skriftlige og/eller den mundtlige beretning. Der var 
ingen spørgsmål. 
 

• Alice Sidelmann fremlagde udtalelse om ar-
bejdsmiljø: ”Tag vores arbejde alvorligt!” 

Flemming Ernst spurgte, om der var spørgsmål eller 
kommentarer. Det var der ikke. Udtalelsen blev en-
stemmigt vedtaget. 
 

• Line Larsen, TR fra Borgerskolen fremlagde 
åbent brev/udtalelse om skoleudvikling: 
”Skoleudvikling kan ikke gennemføres uden-
om forældre og medarbejdere!”.  

Flemming Ernst spurgte, om der var spørgsmål eller 
kommentarer. Det var der ikke. Udtalelsen blev en-
stemmigt vedtaget. 
 
Flemming Ernst spurgte, om den samlede beretning 
kan godkendes. Beretningen blev enstemmigt god-
kendt med bifald. 
 
 

3 • Regnskab Casper gennemgik regnskabet for 2019. 
Særlig Fond har lånt penge af kredsen til LockOut og 
til skimmelrenovering af kredskontoret.  
Gælden til LockOut er tilbagebetalt. Vi skylder stadig 
penge til renoveringsprojektet. 
 
Flemming Ernst spurgte, om der var spørgsmål til 
regnskabet.  
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Der blev spurgt til, hvad det vil sige, når regnskabet 
går i nul. 
Casper forklarede, at når aktiver og passiver balance-
rer, så går det i nul, som det skal. 
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

4 • Indkomne forslag 
o Kredsstyrelsen: Forslag til 

Kreds 16s skolepolitiske mål-
sætning 

o Kredsstyrelsen: Forslag til 
handleplan for arbejdet med 
arbejdsmiljø 

o Kredsstyrelsen: Forslag til 
vedtægtsændringer (§6) 

 

David førte os igennem processen hvormed den 
skolepolitiske målsætning og ”Særligt fokus” er 
frembragt og fremlagde så begge. Der er sammen-
hæng mellem foreningens fælles folkeskoleideal og 
Kreds 16’s skolepolitiske målsætning.  
Det er især afsnittet om det særlige fokus der foku-
serer på de største udfordringer i den nuværende 
skolepolitiske situation, vi skal vide, om I er enige i 
ude på skolerne.  
 
Flemming Ernst spurgte, om der var spørgsmål eller 
kommentarer. Det var der ikke. Den skolepolitiske 
målsætning blev enstemmigt godkendt. 
 
Alice motiverede og fremlagde forslag til handleplan 
for arbejdet med arbejdsmiljøet på skolerne.  
Handleplanen har været sendt ud i marts, men blev 
også behandlet sidste år. 
 
Flemming Ernst spurgte, om alle kan stemme for 
arbejdsmiljøhandleplanen. Den blev enstemmigt 
godkendt. 
 
Casper forklarede kort om forslag til vedtægtsæn-
dringer, som består i udskiftning af ordet ”Personale-
intra” med ordet ”kommunikationsplatform”. 
 
Flemming Ernst spurgte, om alle kan stemme for 
vedtægtsændringerne. De blev enstemmigt god-
kendt. 

5 • Forslag til budget – herunder kontin-
gentfastsættelse 

Casper fremlagde 3 forskellige forslag til budget 

1. med uændret kontingent 
2. med ændret kontingent fra 337 kr/md til 

350,50 kr/md. i lokal andel. Samlet kontin-
gent bliver dermed 563,50 kr/md. Samlet 
stigning på 13,50 kr/md. for fraktion 1 og 2 
En stigning fra 28 til 30 kr/md. for fraktion 4 

3. med afholdelse af kredskursus hvert andet 
år i stedet for hvert år og uændret kontin-
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gent 

Der er nedgang i medlemstal og dermed faldende 
kontingentindtægt, derfor er der enten voksende 
underskud, øget kontingent eller besparelser. 
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor flere ikke er 
medlemmer. Heidi svarede, at det primært skyldes 
nedgang i antal lærerstillinger, ikke vigende organi-
sationsprocent. Men der er øget brug af timelønne-
de vikarer og lærere med anden faglig baggrund, fx 
flere teach-first-lærere, som er sværere at få med i 
DLF. Det er vigtigt, vi ikke er berøringsangste, når vi 
får nye kollegaer – men fortæller dem om fordele og 
behov for solidarisk at være medlem af Danmarks 
Lærerforening.  
 
Flemming Ernst sagde, at vi først skulle stemme om 
det mest vidtgående forslag, som er budgetforslag 2 
med kontingentstigning, som blev vedtaget. 
 
Herefter udgik forslag 1 og 3. 

6 Valg af: 

1. Formand og 1. kongresdelegeret 
(Heidi Yoma Rasmussen modtager 
genvalg) 

2. Kasserer for kredsen 
(Casper Christiansen modtager gen-
valg) 

3. 2 medlemmer til kredsens forret-
ningsudvalg (Alice Falk Sidelmann og 
David Qvist modtager genvalg) 

4. 2. kongresdelegeret 
(David Qvist modtager genvalg) 

5. Suppleanter til kongressen (Casper 
Christiansen og Alice Falk Sidelmann 
modtager genvalg) 

6. Næstformand (Casper Christiansen 
modtager genvalg) 

7. 2 Kritiske revisorer (Charlotte Corfitz 
modtager genvalg, Knud Larsen 
modtager valg) 

8. 2 revisorsuppleanter 
 

 
 

1. Heidi blev valgt med akklamation 
 

2. Casper blev valgt med akklamation 
 
 

3. Alice og David blev valgt med akklamation 
 
 

4. David blev valgt med akklamation 
 

5. Alice og Casper blev valgt med akklamation 
 
 

6. Casper blev valgt med akklamation 
 

7. Charlotte Corfitz og Knud Larsen blev valgt in 
absentia med akklamation 
  

8. Der blev ikke valgt 2 revisorsuppleanter – 
forretningsudvalget gives mandat til at finde 
suppleant efterfølgende 
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9. Fanebærer og fanebærersuppleant 
 

9. Ingvar Vestergaard fra Borgerskolen blev 
valgt med akklamation, der blev ikke valgt en 
suppleant– forretningsudvalget gives man-
dat til at finde suppleant efterfølgende 
 

7 • Eventuelt Anders Bredsdorff kom med et indlæg om, hvor vig-
tigt det er, at lærerne involverer sig på skolerne og 
slutter op om fagforeningen. De skal også holde fast 
som medlemmer i fraktion 4 efter pensionering. 
Flere har været med i mange år, men det skal vi ar-
bejde for at fastholde. Der er flere, der mister inte-
ressen for organisationsarbejdet og det solidariske 
medlemskab efter pensionsalderen. 
Hvis lærerne ikke organiserer sig, er det svært at 
fortsætte med at drive god fagforening. 

  Heidi Yoma Rasmussen takkede Flemming Ernst for 
god ledelse af generalforsamlingen og generalfor-
samlingen blev erklæret for afsluttet med tak til alle. 

   

 
Marlene Lykke Knudsen/Heidi Yoma Rasmussen/Flemming Ernst 

Kredssekretær                Kredsformand                Dirigent 


