
31/3/2022 
Referat Generalforsamling tirsdag den 22/3 2022 kl. 16.00 

i indskolingens kantine i Læringshuset, Skolebakken 1, 2640 Hedehusene 

Pkt. Emne 
Velkomst og valg af dirigent 

Fanebærer, Ingvar Vestergaard samlede navne ind til den annoncerede lodtrækning om 3 

gavekurve og derefter sang vi foreningssangen. 

Kredsens formand, Heidi Yoma Rasmussen bød velkommen og foreslog Morten Kvist Refskov 
som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og gennemgik 
dernæst formalia omkring indkaldelse af generalforsamlingen ifølge Kreds 16's vedtægter. 
Morten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 
Herefter blev der valgt stemmetællere og vedtaget forretningsorden, hvorefter Morten gav 
ordet til Heidi. 
Beretning 

Der er fremsendt en skriftlig beretning og kredsformand Heidi Yoma Rasmussen aflagde her 
den mundtlige beretning, hvor hun lagde op til efterfølgende drøftelse med fokus på 
folkeskolens udvikling, den aktuelle frihedsdagsorden og de aktuelle udfordringer. 

Behandling af såvel skriftlig som mundtlig beretning: 

° Udvikling af MED-samarbejdet 

Medarbejderside og arbejdsgiverside i hovedudvalget er nået til enighed omkring nogle 
knaster: 

o lønforhandlingsprocessen (som ikke har noget at gøre i MED-systemet), 
o budgetproces 
o pligtige drøftelser (de såkaldte APSA-forhold) 

En vigtig pointe blev understreget: Det er Kreds 16's medlemmer forsamlet til 
generalforsamling, der beslutter Iønpolitikken -ikke skolernes MED-udvalg. 

Nyt i den ændrede budgetproces er: Medarbejdernes viden, ideer og kommentarer til 
budgettet skal nå frem til politikerne i det fremsendte budgetmateriale. Derfor er der 
indført en tidligere inddragelse og drøftelse i MED-strukturen i den nye budgetproces. 
Der skal ikke fremsendes høringssvar i september fra MED-strukturen i den nye proces. 
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I forhold til tidlig drøftelse i MED: Ændringer der har indflydelse på Arbejdsforhold, 
Personaleforhold, Samarbejdsforhold og Arbejdsmiljøforhold (APSA-forhold) skal 
drøftes så tidligt, at medarbejderinput kan indgå i beslutningsgrundlaget OG det skal 
drøftes i det MED-udvalg, hvor leder har beslutningskompetencen. Derfor er der mange 
sager, der skal i hovedudvalget, fordi det kun er kommunaldirektøren, der har 
indstillingsret til byrådet. Det har der været lokalhistorisk uenighed om, men heldigvis 
er vi nu enige. Det kræver en del benarbejde i MED-systemet for de tillidsvalgte, men 
det er nødvendigt, hvis det skal give kvalificerede beslutninger, indflydelse og stærkt 
samarbejde. 

Den nye enighed bliver nu formidlet videre til hele organisationen, men det tager nok 
lidt tid, før det er nået hele vejen rundt i organisationen. 

Qkonomi til folkeskolen 
Befolkningsudviklingen i kommunen er gået "for" stærkt. Selvom økonomiaftalen for 
2022 skal sikre, at kommunerne kan følge med på demografien, bliver vi lokalt ikke 
kompenseret i samme takt, som det øgede behovet opstår. Der bliver reguleret bagud. 
Derfor ser vi ind i "fire magre år", som nævnt i den skriftlige beretning. Derefter står vi 
med et forbedret skattegrundlag og statslig finansiering på det rette niveau. 
Folkeskoleforliget har givet en folkeskole-milliard, som svarer til 7,5 lærerårsværki 
indeværende skoleår og stiger til blivende 12,7 ekstra fra 23/24. Det er en fremgang i 

forhold til perioden med årlige 2-procents-besparelser, som har forringet 
serviceniveauet betragteligt. 
Rekruttering og fastholdelse er og bliver en udfordring, og hvis vi i 

"de magre år" skærer 
i skolernes økonomi⁄sti|lingstal/kvalitet risikerer vi at forværre situationen yderligere. 
Kreds og forvaltning har et stort fælles ønske om, at man beholder de 
lærere/børnehaveklasseledere/konsulenter/vejledere, vi har i dag. Rejser de først andre 
steder hen, er chancen for at få dem tilbage igen meget lille, og samtidig risikerer vi, at 
de trækker andre kollegaer med sig. 

Befolknings- og Skoleprognose Høje-Taastrup Kommune 
Vækst i befolkningen fra 50.000 i 2017 til 65.000 indbyggere ved fuld udbygning, og det 
kan mærkes, specielt på daginstitutionsområdet helt aktuelt, hvor man ikke kan skaffe 
ansatte så hurtigt, som der er opstår behov. Lige om lidt rammer det også 
skoleområdet. Læringshusets distrikt vokser eksplosivt, så der bliver behov for en ekstra 
skole. Også Borgerskolen får markant flere distriktsbørn, og de har allerede i dag akut 
mangel på lokaler, så 1 ekstra spor lyder ikke af meget, men er en kæmpe udfordring, 
der ikke kan løses uden store forandringer. 

Frihed og selvbestemmelse til skolerne/centrale retningslinjer og fælles skole 

Statsministeren varslede i sin nytårstale større frihed til folkeskolerne. Men vores 
kommune har ikke haft sønderlige problemer med manglende frihed, som Fremtidens 
Skole-konceptet er bevis på. Der kan selvfølgelig være positive muligheder i den nye 
frihedsdagsorden, også for os, fx i forhold til test og lang skoledag, men det er ikke 
mangel på frihed, der har udfordret vores lokale skolevæsen mest i de seneste år. Som 
fagforening er vi mere optaget af, at der med friheden følger nogle fælles retningslinjer, 
så vi ikke "eksperimenterer" kvalitet og professionel erfaring ud af den danske 
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folkeskole på må og få. Vi skal fortsat kæmpe for at få skoleudvikling til at blive et fælles 
projekt i Høje-Taastrup Kommune, hvor vi som fagprofessionelle bør inddrages mere og 
tidligere i skolebeslutninger, der har indflydelse på arbejdsforhold, didaktik og faglighed. 

skoleudvikling 
Vi kan egentlig godt forstå, hvorfor politikere både lokalt og nationalt kan få lyst til at 
gøre noget ved Folkeskolen. 
Folkeskolen præsterer ikke godt nok i forhold til at øge den sociale mobilitet, som er én 
af folkeskolens meget væsentlige opgaver, og ingen anden institution har potentialet til 
at gøre en forskel i samme grad som folkeskolen. Ønsket om at gøre det bedre har vi 
fælles med politikerne, både nationalt og lokalt. Der er desværre et stigende antal 
fattige børn i Høje-Taastrup Kommune. De skal løftes i folkeskolen, så de har bedre 
forudsætninger for at klare sig bedre end deres socioøkonomiske baggrund forudsiger. 
Men vi undrer os. Hvorfor hentes inspirationen i udlandet? Hvorfor forfiner vi ikke 
undervisning bid for bid i respekt for det muliges kunst og de tilgængelige ressourcer? 
Det er stadig os, der, som beskrevet i folkeskolelovens §18, har ansvar for at 
tilrettelægge undervisningen, vælge metoder, stof og organisering og foretage 
didaktiske valg, som vier uddannet til, og med udgangspunkt i vores konkrete kendskab 
til elever, klasser og deres forudsætninger. 

Udfordringer og forudsætninger 
° Manglende frirum (slack) 
- Attraktiv arbejdsplads og uddannelse 
- Arbejdsmiljø (fastholdelse i HTK) 
° Inklusion 

Forandringer og nye tiltag kræver frirum, "slack", i organisationen. Agner Krarup Erlangs 
teori om fuldt udnyttet kapacitet og mangel på slack blev udlagt. Uden slack er der to 
muligheder: Enten sker der ikke noget som helst, fordi vi gør som vi plejer og håber, det 
nye går over, eller også taber vi kerneopgaver på gulvet i forsøget på at gribe ogjonglere 
med nye bolde uden en ledig hånd. Efter som vores kerneopgave er at tage os af 
levende børn, er det ikke så heldigt at tabe for mange kerneopgaver på gulvet, når vi 
skal lave innovation og samarbejde med eksterne aftagere til elevprodukter. 

Vi har ikke et horn i siden på "Fremtidens Skole", understreger formanden, og roser en 
meget inspirerende fremlæggelse af projektforløb i 3. klasse på Læringshuset, som 
eksempel på stor succes for "Fremtidens Skole". Det kan med stor sandsynlighed blive 
fremragende i alle indskolinger med de fornødne ressourcer og kompetencer. Men man 
kommer ikke udenom, at forudsætninger er forskellige i de forskellige klasser, team og 
årgange. De har forskellige muligheder og begrænsninger som fx skemaudfordringer 
med lærer- og lokalebindinger, varierende tid til fælles forberedelse og den slags. Og så 
er der forskellige faglige krav til forskellige aldersgrupper, som inden for rammen af et 
skoleår kan være umulige at nå, hvis de skal sættes på den innovative/autentiske 
"formel". 

o Rekruttering/fastholdelse 
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Seneste kvote 2-optag på læreruddannelsen var historisk lavt. Der er og skal være 
opmærksomhed på, at folkeskolen skal have kvalitet og være en god arbejdsplads, hvis 
de gode historier skal yngle og få flere til at vælge læreruddannelsen, og for at undgå, at 
læreruddannede forlader folkeskolen. Det er der nu opmærksomhed på nationalt og 
lokalt, men vi kunne godt have ønsket en større interesse siden 2013 i stedet for først 
nu. 
Hvad får ansatte til at blive i faget /på en skole? (Henvisninger til bl.a 
LærerrekrutteringsanaIysen 2021) Det kræver god Skoleledelse, godt samarbejde, høj 
grad af tillid og retfærdig fordeling af goderne. Desuden ved vi fra tidligere 
undersøgelser, at inklusion, der ikke lykkes, kan få både den fastansatte 
lærer/børnehaveklasseleder, vikaren og praktikanter til at fravælge en skole. Det er 
vigtigt at anvende viden fra bl.a inklusions-eftersynet. Inklusion er systemets ansvar, 
ikke den enkeltes. Alle skoler bør have en plan A, B og C for elever, der har det svært, så 
den enkelte ansatte ikke står uden redskaber og tydelige veje i konflikter og 
konfrontationer. 

° Tillid og gode historier 
- Kvalitet i undervisningen 
° Understøtte arbejdsmiljøet 
- Styrke Professionel Kapital 

Orientering om kredsens møder og samarbejde om A20. Lokalaftale fik vi ikke, men vi 
har et godt samarbejde om implementering af A20's bestemmelser og nye, gode 
erfaringer fra arbejdet med to A20-elementer: 
o Den kommunale redegørelse, som bl.a viser størrelsen af kommunens 

ressourcemæssige prioritering af kommunalt besluttede projekter 
o Det såkaldte §3-møde, hvor partnere (kreds og kommune) samler vigtig viden ind 

fra skolerne med henblik på forbedringer/ændringer til kommende skoleår 

Til gengæld er der alvorlige udfordringer på tre ting pt.: 
o Kvartalsopgørelser, som er opgørelsen af præsteret arbejdstid, som er et A20-krav. 

På 7 af 8 skoler var opgørelserne ikke i orden 
o Opgaveoversigter der lever op til A20's krav skal udleveres til læreren 5 uger før 

skoleårets start - det skete ikke i 2021 på 7 af skolerne og vi venter stadig 
Vi har aftalt, at de to ting bringes i orden med frist den 13. april. 
o Samarbejdet om opgaveoversigterne⁄sko|eårets planlægning 
Der er opstået en betydelig uventet knast i samarbejdet. Forvaltningen har besluttet, at 
leder ikke må udlevere opgaveoversigterne til tillidsrepræsentanten (TR) længere. Vi har en 
mangeårig tradition for, at TR og AMR kigger opgaveoversigter igennem for at sikre alle en 
overskuelig og afbalanceret opgavesammensætning og ordentlig fordeling af opgaverne 
samlet set. Vi ser det som en vigtig funktionsvaretagelse for TR og AMR, og traditionelt har 
der været enighed og et godt samarbejde på skolerne om opgaven - også sammen med 
skolelederne. Vi har søgt enighed siden juni 2021, men har nu konstateret, at det er 
uløseligt ved det lokale bord og har rakt ud til A20-parterne på næste niveau, for at få 
bistand til at løse uenigheden. Vi glæder os meget til at få denne uenighed lagt bag os, så 
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det konstruktive samarbejde kan genoptages. Men vi står selv ret stejlt på dette krav, da vi 
mener, at udlevering af opgaveoversigterne til TR er centralt for TR's opgavevaretagelse og 
på samme tid oplever vi forvaltningens standpunkt som hindrende for A20's intention om 
øget gennemsigtighed, dialog og samarbejde i alle led. 

- High Tech High og Kan vi skifte til Easy IQ på mandag? 

Til sidst har vi brug for at høre medlemmerne på generalforsamlingen, om jeres holdning til 
to helt konkrete eksempler, som vi har taget stilling til uden at være 100% sikre på vores 
mandat. l Styregruppen for Fremtidens Skole er ledelsen kommet med et forslag, som 
formanden på foreningens vegne har talt imod: Forslaget er faldet i denne omgang, 
men lignende forslag forventes at genopstå. De foreslår, at kommunen 3 år i træk 
sender 60 lærere på inspirationskursus til High Tech High i Californien, så lærerne 
kommer hjem med inspiration og fornyet energi. Vi mener, det er for belastende for de 
lærere, der skal løbe hurtigere, mens kollegerne er væk og at det ikke vil gøre en positiv 
forskel for eleverne og de øvrige lærere uden en betydelig efterfølgende systematisk 
indsats og øget ressource. 
En sidste sag handler om et evt. fremtidigt skifte fra Meebook til Easy IQ. Det er pt. 
udskudt, men det forventes at genopstå. 

Hermed erklærer formanden beretningen for fremlagt, folk klapper. 

Dirigenten overtager ordet og lægger op til debat om beretningens punkter. Heraf er et lille 
udvalg kort refereret herunder: (Alle benævnes "lærer" herunder, undtagen TR og medlemmer 
af forretningsudvalget i Kreds 16) 

Bemærkninger/spørgsmål til punktet "Udvikling af MED-samarbejdet": 

Hvordan bliver skolernes MED-udvalg klædt bedre på? 
Formanden svarede: Sørg bl.a for at komme på MED-kurserne, som følger af 
rammeaftalen. 
AMR for lærerne med plads i Hovedudvalget supplerede med, at mange ikke har MED- 
uddannelsen. Hun er bekymret for tid i MED-systemet, nâr skolerne bliver skåret ind til 
benet og mangler tid til de tillidsvalgtes arbejde. 
Formanden svarede: Er man med i MED, skal man have MED-uddannelse samt frihed til 
kurser og efteruddannelse. Den fornødne tid skal stilles til rådighed. 

Bemærkninger/spørgsmål til punktet "Skoleudvikling - Fremtidens skoIe": 

Samarbejde med makkerskoler, der er for forskellige, konkurrence mellem skoler 
nævnes negativt, det opleves, at skoler bliver spillet ud mod hinanden, og det skaber 
ikke kvalitet og medejerskab. Nogle lukker øjnene og venter på, at det går over. Der 
mangler evidens for, at det gør en positiv forskel for skolen/eleverne. En efterspørger 
friheden til at være den professionelle, og fra salen bliver hun bekræftet i, at hun ikke er 
den eneste med den følelse. 
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Bekymringer vedr. projektarbejdsformens negative konsekvenser for 
ressourcekrævende børn. 
Der peges på, at kommunen gerne vil have glansbilleder at sælge Taastrup på. Man bør 
insistere på at tage udgangspunkt i den enkelte skoles muligheder. Forhåbentlig kan der 
blive mere ejerskab. PBL er et godt eksempel på skolers egen vinkling, der har øget 
medejerskabet. 

Alice Falk Sidelmann, Kreds 16: Vi har afholdt "videndelingsmøde" (en del af A20- 
implementeringen), hvor der var bred tilbagemelding fra skolerne om, bl.a. at for 
mange tiltag besluttes oppefra og manglede lokalt ejerskab. Det blev der lyttet til og 
taget alvorligt. Når de officielle meldinger er forskellige fra det reelle pres, der lægges 
på skolerne, går vi med konstant dårlig samvittighed. Derfor skal kravet om at undervise 
projektorienteret innovativt og autentisk hele tiden og for alle elever fjernes officielt, 
for det stresser både os og lederne. 

Lærer fra Fløng Skole: Hun hører på vandrørerne at der sker meget derude på 
Læringshuset, som er hat og briller. Fungerer det? 
Lærer fra Læringshuset. De kører 100 procent projekt i indskolingen og det fungerer 
godt. 
TR fra Læringshuset: Der skal flyttes mere tid over til samarbejdsdelen for at få det til at 
fungere mere optimalt. 
Formanden: Der er ikke evidens for at det bare fungerer at køre projekter hele tiden. 
Det skaber en usikkerhed og der mangler mulighed for at man kan forholde sig kritisk. 
Man kan noget i indskolingen, som man nødvendigvis ikke kan på mellemtrinnet. Det 
skal tages alvorligt. Vi er i løbende dialog med politikerne og forvaltningen. Derfor er 
det vigtigt, om der er enighed, så der arbejde i den retning, der er mandat til, og det får 
vi bekræftet ved denne dialog. 

Casper Christiansen, Kreds 16: Komisk når lederen af High Tech High blev adspurgt om 
hvor inspirationen kom fra. Her var svaret den nordiske skole. 
Lærer fra Borgerskolen. Har været på High Tech High. Bekræfter at det ikke er 100% 
projektorienteret læring. Hun blev overrasket over, hvordan de gjorde det. Tag 
udgangspunkt i det enkelte barn. Det skal tones lidt ned, hvis det skal ligne. 

Lærer fra Borgerskolen: Er bekymret for PBL, problematisk at usikkerheden er blandt 
lærerne, hvad er deres mål, det vil de gerne vide. Problemer kan risikere at skabe 
konflikter blandt kollegaerne. Luftkastel omkring fremtiden skole. Hvad vil de gerne 
have os til? Ingen vil tage ansvar, fordi de dybest ikke set ved, hvad de vil have os til at 
gøre. Farligt for arbejdspladserne og motivationen. Klarhed ønskes! 

Lærer fra Mølleholmskolen: Hvis vi skal det her, skal der som minimum kræves mere 
forberedelsestid og pengene må følge med. Enten går man "all in", ellers gør man det 
ikke. 

Lærer fra Torstorp Skole: Er utilfreds med 40 ugers projektbaserede forløb. Hendes 
skole er udskældt som "klippeklistreskolen" og har mistet mange faglærere, fordi de 
drukner i papkasseundervisning. 
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Alice Falk Sidelmann, Kreds 16: Bekræfter formandens arbejde i styregruppen. Vi er 
bekymrende for det snævre fokus på fremtidens skole. Der sker meget andet i skolen. 
Overser man det, mister vi både fagpersonerne og eleverne på sigt. 

David Qvist, Kreds 16: Vi, som fagprofessionelle må ikke holde op med at tage snakkene 
rundt om på skolerne om, hvordan vi laver den bedste skole. Vi skal ikke gøre, hvad der 
bliver sagt - Vi skal gøre, hvad der skal til! 

Bemærkninger/spørgsmål til punktet "Udfordringer og forudsætninger": 
Lærer fra Fløng Skole: Hvad gør vi for at fastholde vores medarbejdere? Nye ledere 
skaber hierarkiforvirring. Flere kollegaer har valgt at vinke farvel på vores skole, og det 
er vildt ærgerligt. Først når tårerne vælter frem, bliver man taget seriøst. 

Lærer fra Ole Rømer-Skolen (ORS): Oplevelse af at HTK har fokus på at fastholde 
medarbejderne, men undrer sig over, at de ikke vil lave en lokal arbejdstidsaftale med 
udgangspunkt i A20. Det er desuden bekymrende, at de spiller skolerne ud mod 
hinanden. 

Lærer fra Borgerskolen: Spørgsmål til Easy IQ, som anbefales. Der ligger flere 
arbejdstimer bag. 

Lærer fra ORS: Oplever at lærerne jævnligt får nye portaler med en forventning om, at 
de umiddelbart bare kan bruges. Mange har har brug for hjælp og føler sig afhængig af 
kollegaernes goodwill. Vedr. turen til High Tech High, anbefale hun ikke, at man sender 
60 afsted til Amerika. 

Lærer fra Fløng Skole: Løn er også vigtigt for at skabe en attraktiv arbejdsplads. 
Forskellige individuel tillæg ser mystisk ud og hun kunne godt tænke sig, at der var en 
aftale på området, samt for seniorer. Der burde være mulighed for at gøre noget for 
seniorer, som blev urimeligt ramt efter 2013. Det er svært for hende at se, hvad Kreds 
16 laver, vis os det! 

Pensioneret lærer fra Fraktion 4: Er tidligere skoleleder og ved, at ledelse gør en forskel, 
der er nul tvivl om det. Et system, der presser skolelederen til at gå under radaren og 
ikke kan sige sin mening uden at få en fyreseddel, er døden og dårlig ledelse. Det fører 
til at man får dårligere ledere. 

Formanden: Lærerrekrutteringsundersøgelsen fra 21 peger ikke kun på dårlig ledelse, 
men det er gratis at lave god ledelse, så det valgte jeg at fremhæve som en god nyhed 
og lavthængende frugt. Godt arbejdsmiljø og gode kolleger står også højt på listen. I 

forhold til senioreraftaler, så har vi fra vores plads i hovedudvalget opnået enighed om 
at senioraftalerne skal have meget mere plads og fokus i forbindelse med 
fastholdelsesindsatsen i kommunen, og der er nu endelig indgået den første 
senioraftale på lærerområdet. 
Vedr. forskellen på løn, hænger det sammen med at kommunen har opsagt 
forhåndsaftalerne med Kreds 16 efter lockouten i 2013, den sidste faldt væk i 2018. Der 
er nu skaffet tillæg til dem, som er ansat efter 2018, vi ligger nu meget tættere igen. 
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Kun en enkelt skole har en gruppe "efter 18-ansatte”, der Iigger Iavt i lokalløn. Der er 
væsentlig bedring, men det har også holdt hårdt og kostet mange mandetimer. 

Casper Christiansen, Kreds 16: Svar om Easy IQ: Det er et nyt system, som folk skal lære 
at bruge. Man lærer på forskellige måder, det kommer til at koste tid. Kommer nok i 

gennemsnit til at koste 25-30 timer per person at flytte ting fra det ene system til det 
andet, men det dækker over meget store individuelle forskelle. Forsøgt at holde fast i at 
man ikke skal skifte bare for at skifte, men i et tempo hvor folk kan følge med. 
Kredsen har i flere år forsøgt at lave senioraftaler uden held, men nu er det faktisk 
lykkedes at få en aftale til en lærer. 

Bemærkninger/spørgsmål til punktet ”A20”: 

Lærer fra Torstorp: Hele idéen med skolereformen bliver der krampagtigt holdt fast i, 

men ingen aftale at overholde. 

Lærer fra Mølleholmskolen: Det holder folk fast, at der er ordentlige forhold at arbejde 
under, er uforstående overfor, at kommunen ikke vil fastholde de gode medarbejdere. 
Hvorfor er det et problem at få opgaveoversigterne? 

David Qvist, Kreds 16: Vi opfatter kommunes uvilje til at udlevere opgaveoversigterne 
som en dyb mistillid til, hvad vi kan finde på at gøre med dem. De vurderer 
tilsyneladende, at det vil skabe alt for meget arbejde for dem, når vi finder fejl og 
insistere på, at de skal rettes. 

Lærer fra Fløng Skole: Hvordan skal tiden i kvartalsopgørelsen forstås og opgøres? Hun 
har på nuværende tidspunkt arbejdet 110 timer for meget. 

Alice Falk Sidelmann, Kreds 16: Så skal hun holde op med at arbejde så meget. 

David Qvist, Kreds 16: Lederen er forpligtet til minimum hver 3. måned at udlevere en 
oversigt over den præsterede arbejdstid til den enkelte. Formålet er løbende at kunne 
justere i arbejdsopgaver, så man ved normperiodens udløb (31/7) har arbejdet det, man 
skal. Har man arbejdet for meget, kan der ske afspadsering i kommende periode eller 
udbetales overtid. 

Casper Christiansen, Kreds 16: Man skal kunne følge med i hvor meget arbejdstid, der er 
præsteret i alt. 

Dirigenten konstaterede at der ikke var andre bemærkninger til beretningen og satte herefter 
beretningen til godkendelse blandt deltagerne. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Den første lodtrækning af gavekurv blev vundet aflohannes fra Borgerskolen. Tillykke. 

Regnskab: 
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Kredsens kasserer Casper Christiansen gennemgik regnskaberne for Kreds 16, Aktivitetsfonden 
og Særlig fond. 
Revisor har konkluderet, at det er er retvisende regnskaber. Der var heller ingen 
bemærkninger fra de kritiske revisorer. 

Dirigenten satte regnskaberne til afstemning. Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. 
Indkomne forslag 
Alice Falk Sidelmann fremlagde kredsstyrelsens forslag til arbejdsmiljøhandleplan for perioden 
2022-24. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

David Qvist fremlagde den nyreviderede udgave af Iønpolitikken. Det førte til forskellige 
spørgsmål og bemærkninger fra tilhørerne: 

Lærer fra Læringshuset: Undrer sig over, hvorfor man f.eks. ikke får tillæg for at 
være IT-vejleder? 

David Qvist, Kreds 16: Hvis man er undervisningsvejleder i folkeskolens fag, skal 
man have et tillæg på 10.000 kn/år, da det følger af overenskomsten. 

Lærer fra Borgerskolen: Mener vi bør være meget opmærksomme på følgende 
problemstilling: Han oplever at ledelserne på skolerne i forbindelse med 
ansættelser, kigger efter folk med særlige kompetencer. 

Lærer på Fløng Skole: Ballerup er et godt sammenligningsgrundlag - vil gerne 
bekræftes i, at man i Taastrup matcher lønnen, lærerne har med fra Ballerup, 
som er en smule højere end det generelle niveau i HTK. 
Hvad nu hvis man rejser videre til en anden kreds, følger lønnen så med? 

Casper Christiansen, Kreds 16: Vi arbejder for at matche lønnen ved ansættelse, 
men er også meget opmærksomme på lige løn for lige arbejde. 

Lærer fra ORS: Drømmer om at man kan lave bruttolønsordning i HTK. 

Lærer fra Mølleholmskolen: Forstår ikke, hvorfor det ikke lønmæssigt kan betale 
sig f.eks. at tage et ekstra linjefag. 

David Qvist, Kreds 16: Da vi som lærere har brug for mange forskellige 
kompetencer til skolens opgaver er vi ikke interesserede i at lave lønforskelle på 
de enkelte linjefag. Så risikerer vi at understøtte udviklingen af et A og B hold. 

Formanden: Bruttolønsordninger ved uddannelse har været på tapetet tidligere, 
HTK ville ikke være med. Men det kan da sættes på dagsordenen igen. 
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Mht. tillæg for en specifik kompetence, så er det vores lønpolitik at lige 
behandles lige - så skal alle tildeles løn for dén kompetence. Har man aflønnet én 
for fysiklinjefag, kommer Kredsen med krav for de andre også. 

Forslaget til lønpolitik blev enstemmigt vedtaget. 

Line Nykjær Larsen fremlagde kredsstyrelsens forslag til brev til politikerne i byrådet. 

Lærer fra ORS: Bliver forvirret over at der er skrevet til byrådet, men at deri 
teksten skiftes mellem "du" og "I". 

Dirigenten foreslog generalforsamlingen at give forretningsudvalget mandat til 
konsekvensrettelse. Det opnåede tilslutning. 

Med den rettelse, blev forslaget enstemmigt vedtaget. 
Forslag til budget - herunder kontingentfastsættelse 
Kredsens kasserer, Casper Christiansen gennemgik budgettet og dirigenten konstaterede at 
ingen andre havde fremsat et alternativt budgetforslag. Der var ingen yderligere 
bemærkninger. 

Budgettet blev dermed enstemmigt vedtaget. 

Valg af: 
a. Formand 

o Heidi Yoma Rasmussen blev valgt med akklamation 
b. Kasserer 

o Casper Christiansen blev valgt med akklamation 
c. 2 medlemmer til kredsens forretningsudvalg: 

o David Qvist blev valgt med akklamation 
o Line Nykjær Larsen blev valgt med akklamation 

d. 1 kongresdelegeret 
o David Qvist blev valgt med akklamation 
o 1. suppleant Casper Christiansen blev valgt med akklamation 
o 2. suppleant til kongressen, Line Nykjær Larsen blev valgt med akklamation 

e. Næstformand 
o Casper Christiansen blev valgt med akklamation 

f. 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter 
o Charlotte Corfitz og Knud Larsen blev valgt med akklamation 
o Anders Bredsdorff (Fraktion 4) og Søren Vastring (ORS) blev valgt med akklamation 

g. Fanebærer og fanebærersuppleant 
o Ingvar Vestergaard (Borgerskolen) blev valgt med akklamation 
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o Lisbeth Henriksen (Fløng Skole) blev valgt som fanebærersuppleant med 
akklamation 

Evt. 

Anders Bredsdorff fra F4 gør opmærksom på, at der er en formel struktur i Fraktion 4 og at 
man fra d. 1. januar bliver meldt ind i Faglige Seniorer. Har man brug for at vide mere samt 
hvad Fraktion 4 laver og hvad fordelene er, opfordrer han til at læse håndbogen for faglige 
seniorer, når man overvejer at gå på pension, samt at man fortsætter med at være medlem af 
Kreds 16's Fraktion 4, da de gør et godt stykke arbejde for medlemmerne. 

Alice Falk Sidelmann takker for fire gode år. Hun arbejder ikke længere i HTK, så derfor giver 
det ikke mening at fortsætte i forretningsudvalget. 

De heldige vindere af anden og tredje lodtrækningen blev, Janus Hammersholt Petersen og 
Charlotte Corfits fra Borgerskolen. 

Formand Heidi Yoma Rasmussen tog til slut ordet og takkede for god ro og orden. Hun takkede 
dirigenten, Morten Refskov og gjorde opmærksom på, at vi ringer efter ham igen til næste år. 
Der var også en særlig tak til de fremmødte og ikke mindst et en særlig tak til Alice Falk 
Sidelmann for en stor indsats i Kreds 16, hvor hun vil blive savnet. 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet. 

MJLm_\ 
Heidi Yoma Rasmussen Morten Kvist Refskov 
Kredsformand Dirigent 
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