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Generalforsamling i kreds 10 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling: 

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.00 på Nordvangskolen 

Endelig dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Kredsstyrelsen foreslår Ann Rytter Westerberg. 
2. Beretning. 
3. Kredsens regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Forslag til budget, herunder fastsættelse af ydelser og 

kredskontingent. 
6. Valg, jf. § 8. 

Formand: Kredsstyrelsen foreslår Thomas Bo Jensen (SØ). 
Næstformand: Kredsstyrelsen foreslår Anna Højlund (SØ). 
Valg af suppleant for kredsens kongresdelegerede. 
Kasserer: Anders Nilsson (SK) – modtager genvalg. 
Suppleant for næstformand: Anders Jørsum (SK) – modtager 
genvalg.  
Suppleant for kasserer. 
2 kritiske revisorer: Jens Anker Madsen og Mona Christensen - 
modtager genvalg. 
2 revisorsuppleanter:  
Peder Elmqvist – modtager genvalg. 
Palle Jensen – modtager genvalg. 

7. Eventuelt. 
 

Vedr. valg:  
Vi skal gøre opmærksom på, at kredsformand, Lene Jensen går af for at gå på 
pension. 
Er der andre der har lyst til at stille op, er man velkommen til at melde sin 
kandidatur enten på forhånd eller til generalforsamlingen. Man kan også 
kontakte Lene for at få yderligere oplysninger. 
 
Tilmelding til spisning til TR eller på kredskontoret senest mandag den 9. marts 

2020. Spisning er gratis. 
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Den praktiske side 

 

Formand: 
Lene Jensen  
Tlfnr. 24 61 36 84 
E-mail: l@dlf.org  
  
Næstformand: 
Thomas Bo Jensen 
Tlf.nr. 20 82 96 41 
E-mail: tbje@dlf.org  
 
Kasserer: 
Anders Nilsson 
E-mail: anil@dlf.org  
 
Tillidsrepræsentanter: 
Glostrup Skole: 
Thomas Jensen 
 
Nordvangskolen: 
Lisbet Merlung 
E-mail: lisbet.merlung@yahoo.com  
 
Skovvangskolen: 
Anders Jørsum 
E-mail: andersjolle@hotmail.com  
 
Søndervangskolen: 
Anna Højlund 
E-mail: anna@dlf.org  
 

BUC: 
Sarah Hauge Nørreskov 
E-mail: thomassarah55@hotmail.com 

 
CDS: 
Marianne Polk 
E-mail: marianne.polk@glostrup.dk 
 
 
 
Lærernes Hus på Vestegnen: 
 
Brøndbyvestervej 58 
2605 Brøndby 
Telefonnr.: 43 44 48 18 
Emailadresse: 010@dlf.org 
Hjemmeside: www.dlfkreds10.dk 
 
 
 
Åbningstider: 
Mandag: 09.00 – 14.00  
Tirsdag: 09.00 – 15.00 
Onsdag: 09.00 – 14.00 
Torsdag: 09.00 – 15.00 
Fredag: 09.00 – 12.00 
 
   

Vestervangskolen: 
Charlotte Borup 
E-mail: ksdlf@live.dk 

mailto:l@dlf.org
mailto:tbje@dlf.org
mailto:anil@dlf.org
mailto:lisbet.merlung@yahoo.com
mailto:andersjolle@hotmail.com
mailto:anna@dlf.org
mailto:thomassarah55@hotmail.com
mailto:marianne.polk@glostrup.dk
mailto:Emailadresse:%20%09
mailto:Emailadresse:%20%09
http://www.dlfkreds10.dk/
mailto:ksdlf@live.dk
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BERETNING 2019 

 

Skriftlig beretning fra april 2019 til marts 2020. 

2019: 

Der blev i foråret orienteret om dels lokalaftalen og dels konsekvenser af den nye ferielov på alle 

skoleafdelinger og den aftale vi har lavet hos os. Fremadrettet vil det være en udfordring, at man 

ikke har sparet nok feriedage op til at afholde ferie under kollektiv ferielukning. Dette har vi dog 

fundet lokale løsninger på for indeværende skoleår. 

Den nye folkeskolelov blev vedtaget af folketinget og man havde lyttet til ønsket om at afkorte 

skoledagen. For de mindste elever er det et lovkrav, mens det på mellemtrin og udskoling er op til 

den enkelte kommune. I Glostrup valgte man, sikke et held, at forkorte skoleugen med 2 lektioner 

og konvertere de 2 UUV til to-voksen timer. Dette forventer vi også vil ske i det kommende 

skoleår, da den evaluering der er gennemført, har været rigtig positiv.  

Samtidig har kommunalbestyrelsen besluttet de indsatser, der skal være på Glostrup Skole 

fremadrettet, med en profil på Vestervang med sundhed, sport og e-sport samt talentklasse, 

Ejbyskolen til 6. klasse, ændret ledelsesstruktur, evaluering af udskolingsmodellen og fokus på 

specialområdet, hvor udgifterne stiger kolossalt meget. Man fastholder ligeledes en klassekvotient 

på 22 elever ved indskrivning til børnehaveklasse. 

Forberedelsen til forhandling om lærernes arbejdstid blev igangsat ved en stor konference for 

formænd og næstformænd i DLF. Konferencen bød på spændende oplæg om, hvad det er for et 

senarie vi står overfor og hvilke indflydelsesmuligheder, vi har fremadrettet. I perioden til 

arbejdstidskommissionen kommer med deres anbefalinger inden jul arbejdes der på flere niveauer 

i forhold til den indflydelse, vi kan få. Dette gør vi også lokalt. 

Lige inden sommerferien stoppede kommunens kommunaldirektør og processen med at finde en 

ny blev sat i gang, og samtidig skiftede det politisk flertal, så der nu er et tæt samarbejde mellem 

Venstre og Socialdemokratiet. Forhåbentlig giver det større politisk enighed til gavn for alle og ikke 

mindst for den meget sårbare økonomi, som kommunen har i år. Dette er noget, der har ramt 

næsten alle kommunerne. 

Lige op til sommerferien på elevernes sidste skoledag fik lærerne på Nordvangskolen besked om, 

at grundet besparelser på ledelse på Glostrup Skole var det deres afdelingsskoleleder, der blev 

sparet væk. Det afstedkom stor frustration blandt personalet, men også blandt forældrene og der 

blev sendt et åbent brev til kommunalbestyrelsen, som også blev sendt til Folkebladet.  Hele 

ledelsesstrukturen på Glostrup Skole blev ændret, men først godkendt i Kommunalbestyrelsen i 

oktober måned. 

Sommeren forløb rimelig fredeligt og ligeledes den første uge efter sommerferien inden eleverne 

startede igen. I år bød vi velkommen til 22 nye kolleger, hvoraf en del var nyuddannede lærere. I 

dette skoleår har vi særlig fokus på dem, så dels har de et maximalt undervisningstimetal på 25 
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ugentlige lektioner og ingen andre opgaver og dels laver vi nogle nedslag i løbet af året særligt for 

denne gruppe. Dette gøres lokalt på den enkelte afdeling. 

Da vi har lavet en regulær lokal arbejdstidsaftale ligger der også nogle bindinger, der skal 

overholdes. Det er dels et gennemsnit for alle lærere på 760 årlige undervisningstimer og dels et 

tilstræbt maksimalt undervisningstimetal på 780 timer årligt. Det svarer til 26 lektioner om ugen. 

Større opgaver skal være beskrevet og man skal vide hvor mange timer, der er sat af til opgaven. 

Dette har været et meget stort ønske fra vores side lige som en ordentlig dialog omkring 

opgaveoversigten. Mange lærere undrer sig over, at ikke alle opgaver er tidsfastsat og det kan vi 

sagtens forstå, men dette ønske kunne vi ikke komme igennem med ved forhandlingerne. Vi har 

været meget grundige i at tjekke om aftalen er overholdt og de lærere, der har mere end 26 

lektioner, er der en fornuftig forklaring på. Lene har været rundt på alle skolerne for at tjekke 

TRIO-opgaveoversigter for de lærere, der gerne ville have det. Der blev fundet nogle småfejl, som 

lederne er blevet gjort opmærksom på. 

Centralt var der lagt op til en spændende kongres med beslutning af nogle vigtige punkter: 

Folkeskoleideal, Ny Start og lærerkommissionens arbejde, Er vi gearet til Fremtiden og så nogle 

vedtægtsændringer. Det mest spændende punkt blev dog valg af næstformand, som endte med et 

tæt kapløb mellem Morten Refskov og Dorte Lange. Dette er beskrevet rigtig indgående flere 

steder, og har da også betydet en vis splittelse i foreningen, som der nu skal arbejdes på at få 

rettet op på. Vi står foran nogle meget vigtige måneder, hvor lærerkommissionen kommer med 

deres anbefalinger inden jul. 

Kommunalt har vi haft nogle temadage for ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Den ene 

handlede om håndtering af stress i en organisationsændring og den anden omhandlede 

Arbejdsglæde. TRIO’erne fik nogle værktøjer og gode ideer, de kunne arbejde videre med hjemme 

på arbejdspladsen. 

Oktober har også budt på det kommunale budget og det ser ikke for godt ud. Der er ikke råd til de 

store udsving, dog er der sat penge af til en profilskole på Vestervangskolen og med 10 mio. 

kroner ekstra til skolerenovering. Der skal til januar ligge en plan for, hvordan pengene skal 

bruges. Desværre valgte man så samtidig at skære lejrskolerne i 5. og 7. klasse væk, så der kun er 

én lejrskole tilbage i 8. klasse. (I januar besluttede skolebestyrelsen, at man bibeholdt lejrskolen i 

5. klasse med 2 overnatninger, og den i 8. klasse blev så reduceret til 2 overnatninger). Om der 

kommer flere besparelser ved vi ikke, da der er lagt en større rammebesparelse ind som først 

effektueres senere. 

Kommunalt blev den årlige TRIO-dag afholdt. TRIO står for det samarbejde, der er på den enkelte 

arbejdsplads mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Temaet denne gang 

var Arbejdsglæde og der blev givet mange gode input til, hvordan den enkelte arbejdsplads kan 

arbejde med emnet lokalt. Temaet indgår ligeledes i det arbejde, der foregår kommunalt omkring 

Attraktive Arbejdspladser. 

Kommunalbestyrelsen besluttede den nye ledelsesstruktur, hvor der bliver givet mere lokalt 

råderum til den enkelte leder. Samtidig rullede man styrelsesvedtægten tilbage til det, man vedtog 

for et par år siden med max. 22 lever i børnehaveklasserne og at der næste skoleår max. skal være 

12 børnehaveklasser. Det har givet nogle udfordringer, da forældreønskerne ikke hænger helt 
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sammen med placeringen af klasserne på afdelingerne. Planen er 3 på VE, 2 på NO, SK og Ejby 

samt 3 på SØ: Det kommer til at betyde, at vi skal ud i forflyttelser mellem skoleafdelingerne. På 

baggrund af indskrivningen valgt man så efterfølgende, at der kun skal være 2 på Vestervang og 3 

på Nordvang. 

Lige inden jul blev der afholdt Hovedstyrelsesvalg og selv om vores stemmeprocent var noget 

højere end sidste gang, nåede den ikke op til fordums tider, hvor vi havde over 90 % og lå i top 3 

hver eneste gang der var valg eller urafstemninger. Desværre var der heller ikke stemmer nok til at 

vi kunne få alle vores lokale kandidater i Hovedstyrelsen. 

Der blev lavet en gensidig fratrædelsesaftale for skolelederen på Glostrup Skole, Yasar Cakmak. 

Når det drejer sig om en personsag, kan vi ikke kommentere yderligere på sagen, men der 

arbejdes på at få ansat de manglende ledere hurtigst muligt. Børne- og Skoleudvalget besluttede 

på deres møde lige inden jul, at den øverste leder ikke længere også skal være afdelingsleder på 

Vestervangskolen, men stillingen kombineres med den stilling, der ikke kunne besættes omkring 

specialområdet og inklusion. Ansættelsessamtalerne er i gang i skrivende stund og der forventes 

at være en ny øverste leder pr. 1. maj. 

Lige inden jul kom Arbejdstidskommissionen med sin længe ventede rapport om lærernes 

arbejdstid. Kommissionen fremlagde den dels ved et pressemøde mandag den 16. december og 

dels på et stort TR-møde tirsdag den 17. december. Det er ikke så meget overraskende i selve 

rapporten, men det positive er, at man nu har en fælles viden og det ikke alene er 

lærerforeningen, der har kendskab til hvor skoen trykker. Selve rapporten og kommentarer 

omkring den er meget nøje beskrevet i vores fagblad Folkeskolen. 

Vi startede vores lokale forhandlinger op lige inden juleferien og lagde en tidsplan, hvis ikke den 

forhandling mellem parterne (KL og DLF) munder ud i noget, der kan være klar til næste skoleår. 

2020: 

Eleverne startede i år allerede den 2. januar, så det var en lidt hård start for både elever og 

voksne. Med det nye kalenderår kom også nye fraværsregler for ulovligt fravær for eleverne. Det 

kan meget nemt få en social slagside og betyde, at hårdt ramte familier også trækkes i deres i 

forvejen knappe økonomi. 

Senere på foråret kommer så endnu en restriktion omkring rygeregler for eleverne, hvor der vil 

være en 0-tolerance. Flere politikere i KB forsøgte, at det også skulle gælde lærere og pædagoger, 

men det var der ikke flertal for, så de nuværende regler med at det er tilladt at ryge i sin 

spisepause er stadig gældende - indtil der sikkert kommer et totalforbud dikteret oppefra. Det sker 

i flere og flere kommuner og regioner. 

DLF centralt arbejder ihærdigt med arbejdstidskommissionens anbefalinger og i løbet af januar er 

både kredsstyrelse og TR’erne indkaldt til møder. Den 5. februar er der indkaldt til en 

ekstraordinær kongres omkring det, og man forventer et forhandlingsforløb startende 5. marts og 

som løber i et par måneder. I den forbindelse inviterer DLF til orientering for medlemmerne, og 

hos os er det onsdag den 11. marts. Der vil også blive orienteret herom på generalforsamlingen og 

på vores medlemskursus den 17. april hvor Morten Refsskov fra Hovedstyrelsen er oplægsholder. 
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Lokalt er vi i gang med forhandlingerne, og på det første møde blev vi enige om at udsende et 

spørgeskema til medlemmerne med en evaluering af vores nuværende aftale. Denne gang var det 

skolevis, så vi kunne vurdere, om der var forskel på skoleafdelingerne. Begge parter går efter en 

justering af nuværende aftale, for hvis der kommer en central aftale pr. 1. august enten gældende 

fra næste skoleår eller det efterfølgende, vil der alligevel ske ændringer. Muligvis kan evt. 

justeringer indarbejdes, hvis det giver mening. Forhandlingerne afsluttede den 27. februar. 

Faktuelle oplysninger: 

Vi henviser i øvrigt til Information fra kredsstyrelsen som udsendes ad-hoc. Siden sidste 

generalforsamling har vi udsendt 9 numre. Alle kan ses på vores hjemmeside www.dlfkreds10.dk 

Pensionistfraktionen er som altid meget aktive med 9 ture i det forgangne år. Stor tak til Britta, 

Søren, Jan og Jens, for deres store arbejde med at planlægge og gennemføre disse alsidige og 

spændende arrangementer og som det kan ses i regnskabet overholder budgettet. 

Medlemsfordeling: 

Medlemsfordelingen pr. 31. december 2019 (i parentes tallene fra 2018): 
 

Fraktion 1 - Lærere, konsulenter  208 (205)  
Fraktion 2 - Børnehaveklasseledere 11              (11) 

Fraktion 4 – Pensionister 96  (95) 

Fraktion 6 - Særlige medlemmer 2   (2) 

 
Samlet medlemstal 317        (309) 

 

Sluttelig en stor tak til alle medlemmerne både for med- og modspil, samt rigtig mange 

konstruktive drøftelser. 

Den skriftlige beretning er afsluttet den 28. februar 2020, og vil sammen med den mundlige 

beretning være genstand for drøftelse på Generalforsamlingen torsdag den 12. marts 2020 kl. 

16.00 på Lærerværelset på Nordvangskolen. 

 

 
 

http://www.dlfkreds10.dk/
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Regnskab og budget: 
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Forslag til forretningsorden ved kredsens generalforsamling: 

 

1. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan 
formanden/forslagsstilleren, når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom 
dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

 

2. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de 
indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun 
forslagsstilleren/formanden yderligere tildeles ordet for en afsluttende bemærkning. 

 

3. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i 
hvilken rækkefølge, forslag / ændringsforslag sættes til afstemning. 

 

4. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis 1 

stemmeberettiget medlem forlanger det, jvf. § 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 


