
 MEDLEMSNYT   Generalforsamling 2016 

  Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 

GENERALFORSAMLING 
  

   

torsdag den 17. marts 2016, klokken 16.00 

  

på 

  

Glamsbjergskolen, Kaj Nielsensvej 10, 5620 Glamsbjerg 

  
  

 Foreløbig dagsorden til ordinær generalforsamling: 

  

 

1: Valg af dirigent 

 

2:  Forretningsorden 

 

3:  Beretning 

 

4:  Regnskab, herunder regnskab for kredsens Særlig Fond 

 

5:  Indkomne forslag.  

 

6:  Budget, herunder fastsættelse af timereduktion til styrelsen og fastsættelse af kreds-

kontingent for kommende kontingentperiode. 

 

7:  Valg jf. vedtægternes § 8 

a) Valg af kredsformand 

b) Valg af 3 kredsstyrelsesmedlemmer 

c) Valg af den anden kongresdelegerede blandt de tre kredsstyrelsesmedlemmer 

d) Valg af 1. suppleant til kongresdelegerede 

e) Valg af 2 suppleanter til kredsstyrelsen 

f) Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter 

 

8:  Evt. 
  

Forslag jf. dagsordenes punkt 5 skal være kredsformanden (johr@dlf.org) i hænde 

senest klokken 10 den 4. marts 2016. 

 

Kredsstyrelsen ser frem til at være vært ved spisning efter det officielle forløb.  Tilmelding 

til spisning per telefon 64 72 10 64 eller mail 084@dlf.org senest den 14. marts 2016. 

 

     Kredsstyrelsen 

mailto:johr@dlf.org
mailto:084@dlf.org


Valg til kredsstyrelsen 2016 - 2018. 

 
På generalforsamlingen d. 17. marts 2016 vælges de 4 medlemmer af kredssty-

relsen, herunder formanden, for perioden 1. april 2016—31. marts 2018. 

Der er modtaget følgende valgoplæg: 

 

John Rasmussen,  

kandidat til kredsformandsposten. 

 
 

D. 17. marts skal Vestfyns Lærerkreds´ generalforsam-

ling vælge kredsformand for perioden 1. april 2016 til 

31. marts 2018.  

 

Jeg genopstiller til denne post. 

 

I 2013 blev vi lærere med lovgivningsmagt i ryggen sendt tilbage til industrisamfundets tids-

registreringssystem med Lov 409. Siden da har vi arbejdet på, at fornuften atter skulle ind-

finde sig. Det første år tog vi et lille skridt med et kommunalt dialogpapir. I indeværende 

skoleår er vi nået lidt videre, og har bl.a. indgået en fleks-aftale for lærerne, så arbejdstiden 

knap er så bundet som i Lov 409. Det er ikke nok! Vi skal have mere frihed tilbage til lærer-

ne - uden at vi selv kommer til at løse underfinansieringen af folkeskolereformen. Den ”abe” 

skal blive siddende tungt på arbejdsgiverens skulder. 

 

Vi går en turbulent tid i møde med fortsat fald i elevtal og bortfald af tilskud til implemente-

ring af folkeskolereformen. Fra kredsens side er vi allerede begyndt at gøre opmærksom på 

de økonomiske problemstillinger, som vil tage fart fra skoleåret 2017/18. Men der er lang vej 

endnu. Indtil videre har de fleste politikere i Assens Kommune kun haft lyst til at fralægge 

sig det politiske ansvar ved at pege på rammebesparelser, hvor ansvaret for udmøntningen 

sendes ud til den enkelte skole. Vi vil arbejde for, at det er politikerne selv, som kommer til 

at tage ansvaret for eventuelle serviceforringelser! 

 

En af styrkerne i Danmarks Lærerforening er vores lokale forankring. Vi er uden sammenlig-

ning den faglige organisation, som er tættest på vore medlemmers arbejdspladser. Vi vil fort-

sat prioritere at møde medlemmerne ude på skolerne – enten til medlemsmøder eller i Faglig 

Klub. 

Det er gennem årene lykkedes os, at opbygge en respekt om Vestfyns Lærerkreds, som en 

ærlig og troværdig samarbejdspartner overfor både skolerne og Assens Kommune. Det er 

ikke et mål i sig selv altid at opnå enighed. Det skal dog altid stå klart, hvorfor vi i givet fald 

ikke kan opnå enighed. Det i sig selv er en styrke. 

 

Som kredsformand vil jeg arbejde for følgende: 

 

-at Vestfyns Lærerkreds søger indflydelse alle steder hvor lærerarbejdet er på  

    dagsordenen 

-at kredsen har tæt kontakt til både medlemmer og tillidsrepræsentanter 

-at kredsen er tilgængelig, når medlemmer har brug for hjælp eller vejledning 

John Rasmussen, kredsformand 



-at vi altid er professionelle i vores hjælp til medlemmerne 

-at der kan indgås flere lokale arbejdstidsaftaler 

-at undervisningsopgaven også fremadrettet udføres af uddannede lærere 

-at kommunale lønaftaler så vidt muligt er kollektive og ikke individuelle 

-at aftaleretten på løn forbliver på kredsniveau 

-at kredsen fortsat har fokus på inklusion i skolen  

-at den gode samarbejdsform i kredsstyrelsen og med tillidsrepræsentanterne fortsætter 

-at der via MED-systemet søges størst mulig indflydelse på kommunale beslutninger. 
 

John Rasmussen, Vissenbjerg Skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anette Kristensen.  

Da jeg blev valgt ind i kredsstyrelsen for 2 år siden, var omdrejningspunkterne i kredsarbej-

det folkeskolereformen og Lov 409. På det tidspunkt var jeg især optaget af, hvordan ram-

merne for lærerarbejdet i Assens Kommune ville se ud fra august 2014. Kredsstyrelsen var 

indstillet på samarbejde med Assens Kommune - helst med en arbejdstidsaftale for øje. 

Kommunen ville dog under ingen omstændigheder indgå en arbejdstidsaftale; på baggrund 

af dialog mellem kreds og kommune blev der i stedet udarbejdet et "dialogpapir", så visse 

rammer var på plads, ligesom indretning af individuelle arbejdspladser til lærerne var sat i 

værk.  

Det stod hurtigt klart, at forberedelsestiden var under pres. Desuden var der ikke stor udsigt 

til fleksibilitet i forhold til arbejdstiden. Det sidste blev der rådet bod på i 2. udgave af dia-

logpapiret fra august 2015; lærerne har nu mulighed for at flekse i et vist omfang. Men hvad 

angår forberedelsestiden, kan vi konstatere, at den fortsat er under pres. Fleksmuligheden 

gør hverdagen lidt mindre hektisk for lærerne, men uanset hvordan man vender og drejer 

det: Der er kun den samme tid, og det giver udfordringer ude på skolerne.  

Især er lærernes muligheder for at lykkes med at skabe kvalitet i undervisningen udfordret; 

der mangler ganske enkelt tid nok til forberedelse, målfastsættelse, evaluering - ja i det hele 

taget til fordybelse. DLF-undersøgelsen fra efteråret 2015 og samtaler med lærere bekræfter 

dette - også når det gælder skolerne i Assens Kommune. Dertil kommer, at inklusionsopga-

ven, den nødvendige forældrekontakt samt ekstra møder periodevis "udhuler" lærernes tid til 

undervisningsplanlægning. 

Når lærernes forberedelsestid er under pres, er arbejdsmiljøet det også.  

Kommunerne står over for store besparelser de kommende år. Her er det vigtigt, at vi ikke 

mister fokus i forhold til de ovennævnte udfordringer i lærerjobbet.  

Arbejdstid og i særdeleshed forberedelsestid skal derfor stadig være på dagsordenen både på 

kredsstyrelsesmøderne, på kredsens møder med skolernes tillidsrepræsentanter samt i dialo-

gen med kommunen. Jeg vil gerne medvirke til, at det sker.  

På den baggrund genopstiller jeg til kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds i perioden 

1.4.16 til 31.3.18.  



Sideløbende med kredsstyrelsesarbejdet repræsenterer jeg kredsen i det fynske kredssamar-

bejde vedr. pædagogiske forhold; derudover er jeg tillidsrepræsentant på Aarupskolen. 

Anette Kristensen, Aarupskolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Gotthelf. 

Jeg opstiller til kredsstyrelsen for første gang. 

Jeg har i de sidste par år været TR på Tallerupskolen, hvilket jeg er utrolig glad for.  

Det er blandt andet igennem det arbejde, at jeg har oplevet, hvor langt man kan komme ved 

godt samarbejde og en konstruktiv og vedholdende dialog. 

 

Jeg opfatter Kreds 084 som en stærk lærerkreds, hvor det kan lykkes at opnå resultater, der 

forbedrer vores muligheder for at udføre det arbejde, vi er gode til. 

Det er en lang proces, og forandring tager tid, men vi flytter os i den rigtige retning, og det er 

faktisk muligt at få indflydelse på kommunalt niveau. 

Her mener jeg, at kredsstyrelsen spiller en afgørende rolle, og det er dette arbejde jeg ønsker 

at være en del af. 

 

Vi skal i Vestfyns Lærerkreds blive ved med at stå sammen. Blive ved med at forklare, hvor-

for vi lærere er hjørnestenen i skolearbejdet, og hvorfor skoleudvikling går igennem os. 

Det er os, der har de nødvendige kompetencer samt viden om og føling med, hvad eleverne 

har brug for, og det skal vi blive ved med at sætte fokus på. 

 

Den afgørende forskel, som jeg ser det, på tiden før og efter reformen og Lov 409, er tab af 

arbejdsglæde hos alt for mange lærere.  

Vi har en altafgørende opgave med de børn, vi møder i skolen, hvilket adskiller os fra resten 

af arbejdsmarkedet, og det er frustrerende, når dette arbejde ikke respekteres og værdsættes. 

Dette skal der laves om på. 

 

Politiske strømninger kommer og går, men det gør lærerne ikke. Vi bliver og holder fast, 

indtil vi har fået skolen og arbejdsglæden tilbage. 

 

Jeg håber på at blive valgt ind i kredsstyrelsen for den kommende periode. 

 

Simon Gotthelf, Tallerupskolen. 

 

 

 

 

 

Karsten Jørgensen. 

 

Jeg genopstiller hermed til kredsstyrelsen, da jeg gerne fortsat vil yde mit bidrag til det arbej-



de, der ligger foran os. 

Jeg er for nuværende udpeget som næstformand, sagsbehandler og kredskasserer, og som 

følge heraf varetager jeg et bredt arbejdsområde. Jeg beskæftiger mig med skolepolitik, sags-

behandling og kredsens økonomi, i samarbejde med kredsens formand og kredsstyrelsen.  

Der er mere end nogensinde brug for at skabe store eller små forbedringer i lærernes arbejds-

forhold. I Assens er der sket forbedringer mht. mulighed for lærerstyret flekstid, men der er 

lang vej endnu, før vi kan sige, at der er rimelig balance mellem krav og ressourcer.  

Lønmæssigt var den seneste overenskomst ganske fornuftig. Alle medlemsgrupper kommer 

til at opleve en reallønsfremgang i denne overenskomstperiode. Jeg vil arbejde for, at vi lo-

kalt får suppleret og forhandlet bedst mulige lønvilkår hjem til flest mulige medlemmer. 

Kredsstyrelsen anbefalede at stemme ja til den seneste overenskomst. Min holdning var bl.a. 

begrundet i, at jeg ikke kunne se muligheden for at vinde en konflikt. Det betyder ikke, at jeg 

ser resultatet af OK15 som et endemål, nærmere som et skridt på vejen mod bedre arbejds-

forhold. Og for mig er der ikke noget modsætningsforhold mellem ordentlige arbejdsvilkår 

og en god folkeskole. Tværtimod, de to ting hænger sammen. 

God undervisning er stadig afhængig af den gode lærer, der er velforberedt og kompetent. 

Det er den vigtigste enkeltfaktor for god undervisning, ikke flere timer, bevægelse eller 

strukturændringer. 

Kredsen skal yde god service til medlemmerne. Vi er tæt på medlemmerne, da vores kreds-

kontor kan koncentrere sig om forholdene i Assens Kommune. Det er en stor styrke. Vi har 

dog også brug for den store landsdækkende forening og samarbejde med de øvrige fynske 

kredse i bestræbelserne på at give medlemmerne den bedst mulige service.  

I skoleåret 2014-15 udførte vi sagsbehandling for mere end 25 % af medlemmerne. Så vi er 

tæt på medlemmerne og til rådighed, når der er brug for os. Og der er brug for vores indsats. 

Både i form af kortvarig bistand, der måske kun drejer sig om en enkelt telefonsamtale og i 

form af langvarig bistand, f.eks. ved sager om sygefravær. 

Kredsens økonomi er i god balance. Vi skal være polstret til at kunne modstå udfordringer, 

men ikke mere end nødvendigt. En løbende udfordring er det faldende medlemstal som følge 

af færre børn i skolealderen i Assens Kommune, der også betyder et fald i antallet af lærere i 

kredsen. Det har heldigvis ikke været tilfældet i de seneste to år, men det er vi nødt til at væ-

re opmærksomme på i budgetlægningen. 

Karsten Jørgensen, Pilehaveskolen. 

Kredskontor: 

Søndergade 1A,  

5620 Glamsbjerg 

tlf. 64721064 
e-mail:  

084@dlf.org 
Hjemmeside:  

www.vestfyns-laererkreds.dk 

 

Kontorets åbningstider: 

 

Mandag — Torsdag      9 - 15 (tlf. til 17) 

Fredag                   9 - 12 (tlf. til 14)

  

Kredsstyrelsen:  

 

Kredsformand  

John Rasmussen, Vissenbjerg Skole  

 

Næstformand, sagsbehandler, kasserer 

Karsten Jørgensen, Pilehaveskolen  

 

Medlem af kursus– og arbejdsmiljøpolitisk 

forum. 

Hanne Godsk Andersen, Assensskolen  

 

Medlem af Pædagogisk Politisk forum. 

Anette Kristensen, Aarupskolen 

Vestfyns Lærerkreds 

 

mailto:084@dlf.org
http://www.vestfyns-laererkreds.dk/

