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Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

GENERALFORSAMLING
onsdag den 2. marts 2022 klokken 16.00
på

Glamsbjergskolen, Kaj Nielsensvej 10, Glamsbjerg
Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Forretningsorden
Beretning
Regnskab, herunder regnskab for kredsens Særlig Fond
Indkomne forslag.
Budget, herunder fastsættelse af timereduktion til styrelsen og fastsættelse af kredskontingent for kommende kontingentperiode.
Valg jf. vedtægternes § 8
Evt.

Ad. Pkt. 5:
•
Forslag om vedtægtsændring vedr. valg af TR og valgperiode.
•
Forslag til vederlag til formand/sagsbehandler.
Ad pkt. 7:
A1) Valg af kredsformand
A2) Valg af næstformand
B) Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer
C) Valg af 1. suppleant til kongresdelegerede
D) Valg af 2 suppleanter til kredsstyrelsen
E) Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Forslag jf. dagsordenens punkt 5 skal være konstitueret kredsformand Karsten Jørgensen
(kajo@dlf.org) i hænde senest den 20. februar 2022.
Kredsstyrelsen inviterer til spisning efter generalforsamlingen.
Tilmeld dig til spisning på tlf. 64 72 10 64, eller send en mail til 084@dlf.org senest den 25.
februar 2022.
Kredsstyrelsen

På dette års generalforsamling er der valg af kredsformand, næstformand, 2 kredsstyrelsesmedlemmer, 2 kredsstyrelsessuppleanter 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter
Kandidater til posterne er:
Kredsformand:
Lars Hanghøj, Haarby Skole - ny kandidat (valgt uden modkandidat) - kongresdelegeret
Næstformand:
Karsten Jørgensen, Pilehaveskolen - nuværende næstformand (valgt uden modkandidat) kongresdelegeret

2 kredsstyrelsesmedlemmer:
Simon Gotthelf, tillidsrepræsentant Tallerupskolen - nuværende kredsstyrelsesmedlem
(valgt uden modkandidat)
Søren Grell, tillidsrepræsentant Ebberup Skole – ny kandidat (valgt uden modkandidat)
Suppleanter til kredsstyrelsen:
Førstesuppleant: Louise Kragh Pedersen, Vissenbjerg Skole (valgt uden modkandidat).
Andensuppleant: Kåre Holbæk tillidsrepræsentant Glamsbjergskolen (valgt uden modkandidat).
Kritiske revisorer:
Orla Andersen sagsbehandler emeritus (genvalgt uden modkandidat)
Gitte Rasmussen tr-suppleant Tallerupskolen (genvalgt uden modkandidat)
Revisorsuppleanter:
1. revisorsuppleant: Mette Kramper, Pilehaveskolen (genvalgt uden modkandidat)
2. revisorsuppleant: Mogens Olsen, Haarby Skole (valgt uden modkandidat).

Kandidater til de to pladser i kredsstyrelsen
Simon Gotthelf, Tallerupskolen

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds.

I mit daglige virke underviser jeg på Tallerupskolen, hvor jeg også
er TR.
Jeg har siddet i Kredsstyrelsen i 6 år, og det er ingen hemmelighed at arbejdsmiljøarbejdet er mit hjertebarn.
Jeg beskæftiger mig med spørgsmål vedr. arbejdsmiljø, og repræsenterer kredsen i samarbejdet om arbejdsmiljøet med de fynske
kredse. Derudover afholder foreningen årligt konferencer i forbindelse med arbejdsmiljøet, som jeg deltager i.

Et godt arbejdsmiljø er efter min mening en forudsætning for et godt arbejdsliv, og under
de sidste to år er det blevet tydeligt, hvor meget det faktisk betyder i en totalt uforudsigelig
hverdag.
Vi bliver hele tiden bedre til at håndtere det fysiske arbejdsmiljø, men det psykiske arbejdsmiljø mangler at blive vægtet lige så højt - det vil jeg fortsat arbejde på at ændre.
Den nuværende kredsstyrelse vil efter dette valg være halveret, hvilket giver mulighed for
nye øjne på arbejdet i kredsen.
Det kan være sundt nok, men samtidig er det vigtigt med en vis kontinuitet og genkendelighed, dels for medlemmerne, men også for selve kredsstyrelsen.
Jeg kan med mit kandidatur være med til at viderebringe en del viden omkring kredsens
vigtige arbejde, så vi forbliver en stærk og nødvendig medspiller på kommunalt niveau.
Vi har i hele min periode haft et fantastisk samarbejde i kredsstyrelsen og altid kunnet diskutere frit og tale os frem til enighed omkring vigtige spørgsmål.
Det vil være min ambition, at det skal fortsætte på den måde.
Simon Gotthelf
Søren Grell, Ebberup Skole.
Kære medlemmer: Mit navn er Søren Grell og jeg arbejder på Ebberup
Skole på 19. år.
Jeg har altid interesseret mig for det fagpolitiske i vores erhverv og synes, det er utrolig vigtigt for vores profession som lærer, at vi tager vores arbejdsvilkår alvorligt. Både for at vores hverdag består af en ramme, hvor vi kan levere en professionel indsat og på den lange bane, så vi
kan bibeholde arbejdsglæden.
Jeg er tillidsrepræsentant på 5. år. Jeg er rigtig glad for at kunne være en kritisk observatør
til maskinrummet og komme med indspark fra medlemmerne og mig selv, som kan gøre en
forskel i hverdagen.
Lige nu, arbejdes der med vores skoleplan for kommende skoleår. En arbejdsproces, der
kræver involvering af både leder, TR og kolleger, for at nå i hus med en skoleplan, der er
brugbar og har medejerskab for alle.
Folkeskolen og vores profession som lærer er uden tvivl utrolig vigtig set i et samfundsmæssigt perspektiv. Derfor er jeg stolt af at være lærer og mener, vi skal have gode arbejdsvilkår, når vi udfører så vigtigt et erhverv. F.eks. synes jeg, det vil være godt både for
lærere, elever og forældre, hvis det i højere grad blev muligt at forkorte skoledagen og få
flere 2 lærertimer. Vigtigt at der i forbindelse med den ordning afsættes tid til fælles forberedelse, så værdien af tolærerordningen bliver mærkbar.
Hvorfor vil jeg mere end TR – arbejdet?
Jeg har et stort hjerte for det fagpolitiske arbejde og mener DLF har vigtige og store kampe,
der skal kæmpes på en konstruktiv og pragmatisk måde - vigtigt for mig, at vi søger løsninger i fællesskab med vores arbejdsgiver.
Jeg er rigtig stolt og glad for, at lærerne i vores kreds og kommune har fået en god, solid og
brugbar arbejdstidsaftale. Den skal vi passe godt på, implementere og udvikle. Både på sko-

le - og Kreds /kommuneniveau. En aftale der fortsat kan skabe rammer for, at vi kan gøre
vores arbejde ordentligt med tid til forberedelse, fordybelse og fællesskab. Dette arbejde
vil jeg i høj grad, gerne være en del af.
Jeg vil med sikkerhed gå ind i kredsarbejdet med et stort engagement.
Jeg har stor fokus på at arbejde procesorienteret, hvilket jeg lige nu bruger i samarbejdet
med lederen på skolen omkring skoleplanen, finde løsninger i fællesskab.
Jeg oplever selv, at jeg er rigtig god til at se nye veje og muligheder, når der er brug for det.
Jeg synes det er vigtigt, at en medarbejder fra en forholdsvis lille skole, også kommer med i
kredsstyrelsen. Her kan der være andre problemstillinger at tage fat på end på de store
skoler. Det er vigtigt, der er fokus på alle kommunens forskellige typer af skoler – små og
store.
Håber meget på at få din stemme.
Mvh
Søren Grell

Vestfyns Lærerkreds
Danmarks Lærerforening, kreds 84.
Kredskontor:
Søndergade 1A,
5620 Glamsbjerg
tlf. 64721064
e-mail:
084@dlf.org
Hjemmeside:
www.vestfyns-laererkreds.dk
Kontorets åbningstider:
Mandag — Torsdag
Fredag

9 - 15 (tlf. til 17)
9 - 12 (tlf. til 14)

Kredsstyrelsen:
Kredsformand
John Rasmussen, Vissenbjerg Skole
Næstformand, sagsbehandler, kasserer
Karsten Jørgensen, Pilehaveskolen
Medlem af Kursus– og Pædagogisk Politisk
forum.
Anette Kristensen, Aarupskolen
Medlem af Arbejdsmiljøpolitisk forum.
Simon Gotthelf, Tallerupskolen

