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Beretning for Furesø Lærerkreds 2019
Centralt
Ok 18
Overenskomstforhandlingerne i foråret blev desværre mere spændende end jeg havde håbet på. Der var
lange forhandlinger i forligsinstitutionen, og mange gange var der frygt for, at forhandlingerne skulle bryde
sammen. Selvom vi i DLF godt vidste, at der ikke stod politikere i kulissen med pengesække, til at finansiere
folkeskolen som før reformen, var det alligevel et stort ønske og håb, at der kunne blive landet en central
arbejdstidsaftale ved de fælles forhandlinger. Drømmen og ønsket om en central aftale er ikke opgivet,
men der tænkes samtidig i flere og andre baner for at få gjort muligheden for at kunne løse folkeskolens
opgave for landets lærere bedre.
Her i Furesø oplevede vi igen en meget høj stemmeprocent, og 82% af de afgivne stemmer var ja-stemmer.
Desværre er mit indtryk, at rigtig mange stemte ja, fordi man simpelthen ikke orkede en konflikt igen.
Heldigvis er der mange, der efterfølgende har givet udtryk for, at det var en holdbar løsning af få nedsat en
kommission, der kunne se på konflikten og lærernes arbejdstid med nye øjne.
Lærerkommissionen er en uafhængig undersøgelseskommission, der skal afdække og komme med forslag
og anbefalinger i forhold til arbejdstid og øvrige initiativer med det formål at skabe størst mulig kvalitet i
undervisning, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.
Kommissionen er nedsat efter aftale mellem KL og LC ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018.
Kommissionen er begyndt sit arbejde i september 2018. Kommissionens arbejde skal være afsluttet ved
udgangen af 2019. Derefter skal der føres forhandlinger mellem KL og LC om en arbejdstidsaftale for
lærerne. Forhandlingerne skal senest være afsluttede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i
2021.
Jeg håber, at der ved et kommende folketingsvalg kan komme fokus på de manglende resurser i
kommunerne. Vi er igen i opgangstider, og der bliver talt om skattelettelser. Desværre har ingen af
regeringspartierne endnu talt om Folkeskolen og derfor har vi valgt i vores forpligtende kredssamarbejde,
at starte valgkampen op d.19.3.19 til et stort valgmøde i Hillerød. Her vil vi sætte Folkeskolen på
dagsordenen til det kommende valg.

Ny start
Ny Start er en del af aftalen om OK18 og handler grundlæggende om en ny start på samarbejdet mellem
parterne – mellem KL og DLF centralt, mellem kreds og kommune og ude på skolerne mellem ledelse,
tillidsvalgte og lærere. Det kræver, at foreningen på alle niveauer i fællesskab bruger de nye muligheder og
det momentum, der er etableret med overenskomstfornyelsen. Det er foreningens målsætning, at der
opbygges et tillidsfuldt, ligeværdigt samarbejde, så der kan findes fælles løsninger på folkeskolens
udfordringer.
Udgangspunktet for samarbejdet er meget forskelligt fra kommune til kommune og fra skole til skole.
Foreningen centralt vil derfor bistå med at etablere et lokalt samarbejde, hvor det er nødvendigt, og
foreningen prioriterer de nødvendige ressourcer til denne opgave.
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Som beskrevet i vedtagelsen på den ordinære kongres 2018, har foreningen nedenstående fire vigtige
pejlemærker for arbejdet med Ny Start:





anerkendelse af lærernes professionalisme
forståelse for, at folkeskolens undervisning skal være didaktisk funderet
anerkendelse og accept af forudsætningerne for, at lærerne kan lave kvalificeret undervisning
balance mellem opgaver og ressourcer

Folkeskoleideal
Der har over en årrække været talt om hvilken folkeskole skal vi have? Eksperter, erhvervsliv og hvem man
nu lige spurgte, men ikke mindst politikere, har alle en ide om hvad folkeskolens opgave var – og hvordan
folkeskolen burde være og ikke mindst styre den.… Derfor besluttede vi på DLFs kongres i 2017 at
udarbejde et folkeskoleideal. Ikke andres og omverdenens ideal for folkeskolen, men lærernes. Arbejdet har
været i gang lige siden, men sat på pause i 2018, da vi stod over for en stor opgave i forbindelse med OK
18. Arbejdet og hele processen med at udarbejde idealet er fortsat efter OK18 og der har været rig
mulighed for alle DLFs medlemmer til at give deres bidrag og besyv med. Det færdige ideal forventes at
være klar til kongresvedtagelse efterår 2019. Det er vigtigt, at vi fortsat er en faglig organisation, der fortsat
gå på to ben og ikke lader arbejdstid og besparelser på skolerne, overskygge at vi også har en pædagogisk
indgangsvinkel til vores arbejde. Drøftelserne og udarbejdelsen af et folkeskoleideal skal være med til at

styrke den vigtige dialog om pædagogikken, fagligheden og skolepolitikken, samt ikke mindst styrke
lærernes professionelle stemme.
Øget frihed i fælles mål
Som bekendt blev der i maj 2017, indgået aftale om at løse de 3170 bindende fælles mål til at være
vejledende. I 2018 kom så rådgivningsgruppens anbefalinger til hvordan dette gøres. ”De 5 pejlemærker”
som vi kalder det i hverdagens snak og pædagogiske diskussioner, flytter fokus fra de ofte alt for
besnærende ”læringsmål” til i stedet at have fokus på flere forskellige typer mål, samt i højere grad at
sætte fagenes formål i spil.
Pejlemærkerne er i overskriftsform:
1.
2.
3.
4.
5.

Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skolerne
Forankring i folkeskolens formål
Undervisningen tilrettelægges ud fra folkeskoleloven
Faglige mål som central didaktisk kategori
Styrkelse af den fagprofessionelle dømmekraft

Denne ændring af fokus og den udprægede anbefaling om dialog, samarbejde og fokus på den
fagprofessionelles dømmekraft en et helt afgørende og vigtigt skridt i at få styrket lærerens i igen at træffe
didaktiske beslutninger og meningsfulde valg. Anbefalingerne lægger op til konkrete tiltag for fælles dialog,
som forhåbentlig er i gang ude på skolerne. Fx Hvordan bruger vi læringsplaformene meningsfuldt?
Hvordan kan vi bruge det større råderum til at skabe god undervisning?
Dette er et kæmpe skridt for, at lærerne igen kan træffe begrundede valg i deres undervisning, enten alene
eller sammen med andre.
Ud over pejlemærkerne har Rådgivningsgruppen givet en række mere specifikke anbefalinger vedrørende
udarbejdelsen af nye læseplaner og undervisningsvejledninger for fagene samt opbygningen af Fælles Mål
2019.
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Lokalt i Furesø Lærerkreds
Ny start -lokalt
På kredsniveau har vi arbejdet på at styrke samarbejdet omkring skolens opgave med både politikere,
forvaltning og skoleledelse. Det er langt fra altid det samme perspektiv og billede de forskellige niveauer
har på, hvad der er udfordringerne på skolerne, ligesom vi heller ikke er enige om, hvordan udfordringer
løses og hvad der skaber de bedste vilkår for at styrke kvaliteten af skolen.
Som kredsstyrelsen har vi løbende haft fokus på, hvilke store og små forbedringer, der kunne gøre en
forskel på de enkelte skoler og vi mener at alle forbedringer tæller og er vigtige.
Medlemmer i Furesø
Medlemstallet i Furesø Lærerkreds er stabilt. Vi oplever fortsat en stor organisering i Lærerforeningen,
både centralt og lokalt. Det giver os styrke, når vi taler med politikerne i kommunen. Vi har en tæt kontakt
til medlemmerne og vi kan videregive jeres glæder og bekymringer, direkte til dem, der lægger budgetter
og vedtager politikker.
Lokalaftale
I starten af februar var vi klar til at underskrive vores Fælles Forståelse, så det nu er en lokal aftale. Det har
været meget vigtigt for mig og kredsstyrelsen, at vi nu kan fortælle, at Furesø Byråd har bakket op om den
fem år gamle forståelse og stadig synes, at det er vigtigt, at vi er tydelige omkring krav og forventninger til
hinanden. En lokal aftale cementerer de intentioner, som vi havde efter lockouten i 2013, da Fælles
Forståelse blev lavet.
I den nye aftale har begge parter haft nogle ønsker, der skulle afspejles i aftalen og aftalen er blevet indgået
med et løfte til borgmesteren om, at aftalen forblev udgiftsneutral.
Aftalen bygger, ligesom i Fælles Forståelse på, at der skal være tid til at forberede god undervisning, og at
der skal være en klar forventning om, hvad der skal være af opgaver ud over undervisningen og at disse
opgaver ikke skal tage tiden fra den sparsomme forberedelsestid, som vi har. Lone og jeg har under
forhandlingerne igen og igen påpeget, at al forskning viser, at god undervisning kræver forberedelsestid.
Forhandlingerne tog tid. Vi havde en økonomisk ramme, som vi skulle holde os indenfor, men vi stødte
også undervejs på knaster, der tog tid at fjerne. Vi brugte meget lang tid på at diskutere, hvorfor der fortsat
skal være tid på andre opgaver. For mig er det et middel til at fjerne det grænseløse arbejde, og samtidig få
skolelederne til at have fokus på, at der er opgaver, der skal løses, men at man hver gang der kommer en ny
opgave, skal se på, hvad der ikke skal laves eller laves mindre af. Ellers er der kun et sted, at man kan tage
tiden fra og det er forberedelsen.
Der dukker hele tiden nye opgaver op, der skal løses i skolen. Derfor er man også nødt til at fjerne andre. Vi
har i aftalen fået skrevet ind, at der på skolerne skal være et tidsforbrug på andre opgaver på ca. 10%. Jeg
håber, at vi også på den måde kan sikre mulighed for forberedelse af god undervisning.
I de senere år er der kommet mange nye ledere til skolerne og mange af dem har en anden opfattelse af
Fælles Forståelse, end den blev tænkt, da den blev lavet. Det har derfor også været vigtigt, at tingene blev
præciseret, så vi ikke skal bruge tid på skolerne på at tolke og diskutere. Vi har samtidig aftalt, at aftalen
løbende skal evalueres.
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Vi håber også med en lokalaftale, at vi kan fastholde og rekruttere flere nye lærere og at de lærere, der
kommer hertil, vil blive glade for at arbejde her. Det giver mere overskud til den enkelte lærer, hvis ens
tætte kollega er uddannet lærer og ikke blot er en medarbejder på gennemrejse.
Arbejdsmiljø
I det seneste år har vi fået vedtaget en ny arbejdsmiljøpolitik i kredsen, som er retningsgivende for vores
arbejde med arbejdsmiljøet i vores kreds.
Vi har bl.a. sat fokus på at styrke samarbejdet mellem TR og AMR på skolerne. Det betød, at vi i oktober
afholdt et fælles møde med alle TR og AMR- repræsentanter på Lille Værløse Skole, hvor vi bl.a. spillede et
spil, der belyste forskellige arbejdsmiljøperspektiver af lærerarbejdslivet. Spillet er udviklet på baggrund af
den store undersøgelse af lærernes oplevelse af kerneopgaven, og det er en god måde at få italesat nogle
af de mange udfordringer, vi dagligt møder på skolerne. Alle skolerne har fået nogle spil udleveret til videre
inspiration og på Hareskov skole, har alle teams brugt spillet på en fælles arbejdsdag.
I Furesø Lærerkreds arbejder vi desuden målrettet på at styrke trio-samarbejdet på alle skoler.
Triosamarbejdet er et formaliseret samarbejde mellem skoleleder, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant. Erfaringen viser os, at de skoler, der prioriterer et godt trio-samarbejde, lettere
kan løse de problemer, der som oftest opstår i løbet af året på en skole. Furesø Lærerkreds har desuden
givet et oplæg om dette arbejde på HovedMEDs årlige arbejdsmiljødrøftelse i slutningen af februar.
Kredsens andet store fokus vedrørende arbejdsmiljøet har været registrering af arbejdsskader for alle
medlemmer. Vi oplever på alle skoler udfordringer med elever, og det har desværre affødt en del
arbejdsmiljøproblemer på flere skoler.
Kredsen afholder løbende møder med AMR fra skolerne, og vi sparrer med at få skrevet retningslinjer
vedrørende registrering af arbejdsulykker, det være sig både reelle ulykker, men også registrering af de
mange ”små” hændelser, der på sigt kan føre til erhvervssygdom.
Dette arbejde er stort og vigtigt for, at vi, sammen med arbejdsgiveren, kan medvirke til at skabe et sikkert
og trygt arbejdsmiljø for alle medlemmer i kredsen.
Furesø Kommune har netop vedtaget at frigive midler til de trangsrækkefølge-arbejder, der er igangsat på
forskellige skoler.
Nye anlægsmidler i 2019 anvendes til









Egeskolen/ Lille Værløse Skole indskoling til toiletter
Hareskov Skole genopretning/modernisering fortsat fra 2018 med overførte midler og nye midler til
rådighed i 2019
Hareskov Skole, toiletter etape 2
Lille Værløse Skole, vinduer/energi
Stavnsholtskolen, nyt tag
Syvstjerneskolen, legeplads
Søndersøskolen, legeplads
Søndersøskolen, nordfacade vinduer/vedligehold fortsat + overførte midler fra 2018
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Aula
Aula er på vej til alle skoler med udrulning 1.8.19. Aula skal afløse skoleintra. Implementeringen af Aula
skrider planmæssigt frem. Der er ansat en aulakonsulent, der skal holde styr på alle de opgaver, der ligger i
tilknytning til Aula. Det drejer sig bl.a. om oprydning på Intra, udrulning af det nye system, uddannelse af
superbrugere, der skal stå for uddannelsen på skolerne etc. Status er lige nu, at planen holdes af Kombit,
der leverer Aula.
Jeg har i styregruppen, hvor jeg er medlem, og i det politiske niveau talt om problematikken omkring
manglende pc til medarbejderne. Det er været et stort problem, men nu ser det ud til, at der er lavet en
aftale, så alle medarbejdere på skolerne får en bærbar pc stillet til rådighed.
Ny skolechef
Vi har netop fået offentliggjort, at der pr.1.3.19 igen er en skolechef i Furesø Kommune. Efter Per Udesen
desværre stoppede i foråret, har skolevæsenet manglet en skolechef. Der var ansættelsessamtaler i
efteråret, desværre uden resultat, men et genopslag gjorde, at vi nu kan byde velkommen til Per
Christensen, der kommer fra skolevæsenet i Gentofte Kommune. Han er en erfaren mand, der har arbejdet
med skolerne i Gentofte i 19 år. Vi glæder os til samarbejdet og vil gerne byde ham hjertelig velkommen.
Samtidig med at Per Udesen stoppede, blev det besluttet politisk, at man vil dele stillingen i to. Det betød
at kommunen d. 1. 1.19 ansatte Anna Fossdal som centerchef for dagtilbud i Furesø.
Medlemskursus
Furesø Lærerkreds afholdte åbent kursus for medlemmer i Furesø Lærerkreds. I efteråret gik turen til
Marienlyst Badehotel. Der var igen stor tilslutning til arrangementet, der bød på oplæg fra Regitze Flannov
fra Hovedstyrelsen i DLF, oplæg ved Helle Hein og Dennis Nørremark og nyt fra Furesø Lærerkreds ved
undertegnede. Aftenen bød på middag og livemusik. Det er af stor værdi, at så mange bakker op om vores
åbne kursus, og vi glæder os til at arrangere et nyt i efteråret 2020.
Løn i Furesø
Når man bliver ansat i Furesø på en overenskomst under DLF, skal der laves en lønaftale med Furesø
Lærerkreds. Vi har i Furesø Lærerkreds en lønpolitik, der sikre en fair og gennemsigtig løn ud fra en
forhåndsaftale, så lønnen er kendt på forhånd. Vi ligger ikke højt på løn i Furesø, og vores lønaftale bliver
jævnligt udfordret af ledere, der meget gerne vil give ekstra tillæg for forskellige kvalifikationer og erfaring.
Jeg løfter ofte lønspørgsmålet både i forvaltningen og politisk, da det er vigtigt, at vi er en attraktiv
kommune, også på løndelen, så vi kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.
Marie Kruse
Lærerne på Marie Kruse har igen i året, der er gået, fået en ny lønaftale, der som sædvanlig er forhandlet
mellem skolen og Furesø Lærerkreds. Aftalen har bl.a. flyttet nogle midler fra lønpuljen til individuelle
tillæg, der sikrer, at der kan gives funktionsløn til i forvejen fastlagte funktioner. På den måde kan man
bedst få et overblik over de midler, der er til rådighed og sikre en retfærdig fordeling af dem.
I den kommende tid vil tillidsrepræsentanten og jeg se på, om man evt. kan flytte andre lønmidler til
opgaver, hvor pengene kommer flest til gode.
Det var dejligt at se så mange lærere fra Marie Kruse skole til vores åbne kursus i november. Nu håber jeg,
at skolen får en dejlig fødselsdag i april.

5

Nye lokaler
I efteråret rykkede Furesø Lærerkreds til nye lokaler i Værløse. Vi havde igennem længere tid været på
udkig efter et sted, der lå tættere på Rådhuset og samtidig et sted, hvor vi ville få bedre muligheder for at
afholde møder. Det er en stor opgave at flytte et kredskontor, men vi fik samtidig ryddet godt op i arkiverne
og har nu fået lokaler, der fungerer godt, både til FU men også til møder med kredsstyrelsen og med
arbejdsmiljørepræsentanterne.

Her i slutningen af min beretning vil jeg gerne takke alle i kredsstyrelsen for et travlt, men godt år.

Beretning afsluttet 1.3.19

Louise Brandt
Kredsformand i Furesø Lærerkreds
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Furesø Lærerkreds
Regnskab 01.01.2018 - 31.12.2018
INDTÆGTER
Kontingenter
AKUT-midler
Administration SF

INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTSRELATEREDE OMKOSTNINGER
Omkostninger til kontingentopkrævning

-1.763.304
-204.000
-30.000
-1.997.304

Budget
-1.773.120
-170.000
-60.000
-2.003.120

28.440
-1.968.864

31.000
-1.972.120

0

0

1.033.583
278.781
102.659
18.396
21.784
6.906
4.829
3.702
1.470.639

1.400.000
0
115.000
0
0
7.000
10.000
0
1.532.000

79.986
1.691
8.242
10.156
4.457
1.463
180
6.198
860
12.561
1.900
127.695

100.000
0
8.000
10.000
6.000
5.000
2.000
1.000
0
10.000
2.500
144.500

107.322
82.061
13.361
202.744

120.000
80.000
20.000
220.000

UDGIFTER
Støtte vedt. § 11

PERSONALE OMKOSTNINGER
Frikøb
Frikøb skattepligtig
Vederlag
Pension
Lønsum, ATP mm.
Diæter
Kørsel
Transport

PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT
ADMINISTRATION
Husleje / Lokaleomkostninger
El
Forsikringer
Repræsentation
Abonn. kopimaskine, hjemmeside, mm.
Kontorartikler, porto
Avis og tidsskrifter
Småanskaffelse
Software
Telefon, internet og mobiltelefoner
Revision

ADMINISTRATION I ALT
KURSER
Medlemskurser
Kredsstyrelses-kurser
TR-frikøb (AKUT-fond)

KURSER I ALT

MØDER
Medlemsmøder
Faglig Klub
Generalforsamling
Kongresudgifter
Fortæring m.v. KS, FU

MØDER I ALT

11.556
5.378
21.451
2.286
16.625
57.295

20.000
10.000
20.000
1.000
20.000
71.000

48.545
48.545

55.000
55.000

7.462
-8.827
300
-1.065

0
-15.000
1.000
-14.000

-63.011

36.380

FAK
Kontingent til FAK

FAK I ALT
FINANSIELLE OMKOSTNINGER
Kursregulering
Renteindtægter
Bankgebyrer

FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT
ÅRETS RESULTAT

BALANCE
AKTIVER
Tilgodehavende kontingent
Tilgodehavende AKUT-midler
Depositum
Værdipapirer
Lån & Spar Bank
Danske Bank

AKTIVER

144.716
4.873
31.250
915.867
127.616
69.491
1.293.811

PASSIVER
EGENKAPITAL
Årets resultat
Egenkapital primo
EGENKAPITAL 31.12.2018

63.011
757.897
820.907

HENSÆTTELSER
Hensættelse Lønpulje
Hensættelse medlemskursus
Hensættelse til kredskontor
Hensættelse Ny-start

HENSÆTTELSER I ALT
GÆLD
Skyldig A skat og AM bidrag
Anden gæld

GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT

404.965
0
0
44.020
448.985
18.981
4.938
23.919
1.293.811

FORSLAG A)
Forslaget har til formål at inddrage forhold for fraktion 4 og 6, som der i gældende vedtægter ikke
er taget højde for. Ændringerne/tilføjelserne er skrevet med gråt.

FURESØ LÆRERKREDS
DANMARKS LÆRERFORENING, KREDS 28

VEDTÆGTER
§ 1 Kredsens navn er Furesø Lærerkreds. Den udgør kreds 28 af Danmarks Lærerforening.
§ 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og
styrke sammenholdet mellem medlemmerne.
§ 3 Som medlem kan optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter har ret til at være
medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret efter de nærmere
bestemmelser i vedtægterne.
stk. 2 Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller til foreningens kontor. Enhver
indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse.
stk. 3 Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds
varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller en 1. oktober.
§ 4 Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af styrelsen
udarbejdet budget for det følgende år. Kontingentet betales i månedlige rater (fraktion 1 - 2).
Fraktion 4&6 betaler helårligt i januar måned.
stk. 2 Medlemmer, som er arbejdsledige, og medlemmer, der har orlov på dagpenge og som er
bevilget kontingentnedsættelse til hovedforeningen, kan få nedsat kredskontingentet tilsvarende.
stk. 3 Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent inden udgangen af hvert kvartal,
slettes som medlemmer af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen.
Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at restancen er betalt, og i øvrigt forholder man sig
ved genoptagelse som opgivet i Danmarks Lærerforenings vedtægters § 4. Medlemmers pligt til at
betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer ophører ikke ved sletning som medlem
(Vedtægter for DLF § 5 stk. 2).
stk. 4 Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Furesø Lærerkreds´ forpligtelser alene med
sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.
stk. 5 Regnskabsåret er 1.1. - 31.12.
§ 5 Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang
årligt i årets første kvartal og indkaldes ved opslag på skolerne og vises på www.folkeskolen.dk´s
kalender, samt sendes pr. mail til fraktion 4&6, med mindste 3 ugers varsel.
stk. 2 Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.
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stk. 3 Beslutninger træffes med almindeligt flertal, jfr. dog §13 og 14. Skriftlig afstemning
afholdes, såfremt 5 medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning.
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget,
jfr. § 14.
stk. 4 Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret senest
10 dage før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden og en oversigt over det reviderede
regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før
generalforsamlingen.
§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastlæggelse af styrelseshonorarer m.v.
Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Valg i henhold til § 8
Eventuelt

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller styrelsen finder det ønskeligt, eller
når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (skolernes lukkeperiode
fraregnet) efter at begæringen er fremsat.
stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på
skolerne og sendes pr. mail til fraktion 4 & 6. Bestemmelserne i § 5 om beslutninger finder
tilsvarende anvendelse ved ekstraordinær generalforsamling.
stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes inden for de sidste 14 dage inden den
ordinære generalforsamling, og der skal altid være mindst 14 dage mellem to generalforsamlinger
(skolernes lukkeperiode fraregnet).
§ 8 Kredsstyrelsen består af følgende medlemmer (alle med stemmeret):
a. formand
b. næstformand
c. kasserer
d. en til to valgte sagsbehandlere
e. samtlige kredsens tillidsrepræsentanter
stk. 2. Kredsen vælger to delegerede (og to suppleanter) til Danmarks Lærerforenings kongres.
Den ene delegerede vælges som kredsformand. Den anden vælges af generalforsamlingen til en af
de øvrige kredsstyrelsesposter. De to suppleanter vælges til de to resterende poster.
stk. 3 Formand, næstformand, kasserer og sagsbehandler samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
vælges i "lige år" på den ordinære generalforsamling for en toårig periode. Tiltrædelse finder sted
samme år 1.4. Revisorerne er valgt til kritisk revision, medens den regnskabsmæssige revision
udføres af eksterne revisorer, der udpeges af kredsstyrelsen.
stk. 4 Der må ikke være personsammenfald på posterne: formand, næstformand og kasserer.
stk. 5 Kredsstyrelsen udskriver, jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægters § 11, valg på skolerne
og PPR af tillidsrepræsentant og stedfortræder for denne, efter bestemmelserne i de til enhver tid
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gældende tillidsrepræsentantregler. Valgene er 2-årige og finder sted efter generalforsamlingen og
inden 1. april i lige år, med tiltrædelse pr. 1. august.
stk. 6 Valg af fællestillidsrepræsentant og suppleant finder sted efter gældende
tillidsrepræsentantregler suppleret med lokal aftale.
Valgene er to-årige og finder sted efter valg af tillidsrepræsentanter og inden 1.april i lige år.
stk. 7 Formanden og næstformanden er hhv. kontaktperson og suppleant for medlemsgrupper på
tjenestesteder, der ikke kan vælge tillidsrepræsentant jfr. DLF's vedtægter § 11 A
stk. 8 Kredsstyrelsen drager omsorg for, at der i henhold til DLF's vedtægter § 11 B, vælges en
kontaktperson og en suppleant for almindelige medlemmer, der ikke har et fast tjeneste-sted.
Personerne vælges ud af egen midte og gælder for et skoleår. Valg afholdes i august måned.
Der vælges desuden em kontaktperson og en suppleant for fraktion 4.
stk. 9 En eventuel mistillidserklæring vedrørende tillidsrepræsentanten behandles i henhold til
reglerne i DLF's vedtægter.
stk. 10 Mistillid til den del af kredsstyrelsen, som er valgt på generalforsamlingen, kan erklæres i
henhold til reglerne i DLF's vedtægter.
§ 9 Kredsstyrelsens forretningsudvalg består af formand, næstformand, kasserer og sagsbehandler.
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
stk. 2 Styrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af styrelsesmedlemmerne giver
fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
stk. 3 Styrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v.,
hvori kredsen er repræsenteret.
stk. 4 Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og holder møde, så ofte formanden ønsker det,
eller når mindst 3 styrelsesmedlemmer kræver det og indsender forslag til dagsorden.
§ 10 Med det formål at styrke det politiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne
danner kredsens medlemmer i fraktion 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub.
Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen.
TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen.
Valg af TR og TR-suppleant sker iht. TR-reglerne.
Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af Kongressen fastsatte bestemmelser.
stk. 2 Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen.
Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med kredsstyrelsen.
stk. 3 Medlemmer som ikke er ansat på en skole, men som er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen.
stk. 4 Udgifterne til faglig klub dækkes af Furesø Lærerkreds efter ansøgning.
§ 11 Kredsstyrelsen kan beslutte at yde økonomisk støtte til andre organisationer, som selv er gået i
konflikt eller er ramt af lock-out, eller som yder en særligt indsats af kulturel eller af anden almen
karakter.
stk. 2 Beløbet tages af det beløb, der i budgettet er anført som: Støtte jvf. § 11.
§ 12 Vedtægt for Furesø Lærerkreds´ særlige fond. Hjemstedskommune: Furesø.
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stk. 1 Kreds 28's særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given
situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3 under
konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.
stk. 2 Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved
indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3. Fondens midler kan
ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens
midler kan heller ikke overføres til andre kredse.
Bemærkninger
Bestemmelsen om direkte indbetalinger fra kredsens egne medlemmer kan udelades. Fonden kan
tilføres midler fra kredsens driftskapital, formue eller andre fonde i kredsen, hvis der i kredsens
vedtægter i øvrigt er eller bliver fastsat bestemmelser herom og dette derefter besluttes af
generalforsamlingen.
stk. 3 Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer
og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.
Bemærkninger
“Renter, udbytter mv.” omfatter tillige huslejeindtægter, også af et eventuelt kredskontors andel i en
af kredsens særlige fond helt eller delvist ejet eller belånt ejendom. Desuden er realiserede
kursgevinster/-tab omfattet af den anførte formulering.
Administrationsudgifterne bør minimeres mest muligt. Disse kan omfatte betaling til regnskabsføring,
herunder brug af EDB, revisionshonorar og kurtager ved køb og salg af fondsbørsnoterede
værdipapirer.
stk. 4 Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægters '9, stk. 9.
Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.
Bemærkninger
Til kredsene udsendes en vejledning om den mest hensigtsmæssige anbringelse af fondens midler
under hensyn til anbringelsessikkerheden sammenholdt med afkastet.
stk. 5 Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af
kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.
stk. 6 Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har
stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at
tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening
samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten
ikke havde fundet sted.
stk. 7 Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3
flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige
fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen.
stk. 8 I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid
værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks
Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks
Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds´ særlige
fond.
stk 9 Disse vedtægter for kreds 28's særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 20. 3. 2013.
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§ 13 Kredsens ophør: Furesø Lærerkreds kan, med hovedstyrelsens forudgående godkendelse, kun
opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære
generalforsamlingers gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlings tilstedeværende
almindelige medlemmer (inklusive "stemmer ikke") stemmer herfor. Opnås der ikke 2/3's flertal for
forslaget indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig
stemmeflertal.
stk. 2 I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere
bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.
§ 14 Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en
generalforsamling, som er indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarselsfrist,
og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer (inklusive "stemmer ikke") stemmer for.
Marts 2019

www.furesoelaererkreds.dk
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INDKOMNE FORSLAG B)
Forslag til budget for Fraktion 4 – pensionisterne, seniorerne, eller hvad de/vi bliver kaldt
Langt de fleste lokalkredse under Danmarks Lærerforening har Fraktion 4-afdelinger med eget budget. Udover et fast kontingent til Danmarks Lærerforening på
pt. 71,- om måneden, fastlægger kredsene selv kredskontingentet. De lokale kontingenter varierer fra 10,- til 69,- om måneden. De fleste kontingenter ligger
mellem 25 og 55. I Furesø har lokalkontingentet i mange år ligget på 16 kr. Man er kontingentfri, fra man fylder 75 år.
Stort set alle kredse har en bestyrelse eller et aktivitetsudvalg, som i samarbejde med kredsen omsætter de budgetterede midler til aktiviteter af faglig, social
og kulturel art. Vilkårene for det lokale Fraktion 4-arbejde er svært sammenlignelige: I nogle kredse er det kutyme med deltagerbetaling i et eller andet omfang,
antallet af arrangementer veksler, nogle kredse tilbagefører over 100 % af Fraktion 4s kontingent til arbejdet, i andre kredse er det måske kun 1/4, i nogle
kredse dækker beløbet udsendelse af nyhedsbreve, mulighed for deltagelse i ”generelle arrangementer” varierer osv. osv.
I Furesø har der hidtil ikke været selvstændigt budget for Fraktion 4, ligesom der heller ikke – bortset fra et enkelt – har været særlige initiativer for Fraktion 4.
En lille gruppe medlemmer af Fraktion 4 står gerne for det igangsættende arbejde, og derfor foreslås et selvstændigt budget. Medlems-tallet ændrer sig hele
tiden, så der tages forbehold for nøjagtigheden.
Kreds 28

DLF

Kreds

Samlet antal F 4
medlemmer

Betalende

2019

71

16

114

82

Kontingentfrie Årligt
kontingent til
kredsen
32
15.744

Kredsens budget vedr. fraktion 4

Hvis ønsket lærerkalender. Hvis ønsket deltagelse i
åbent kursus hvert andet år. 5000 fra kontoen for
medlemsaktiviteter
2020
71
20
114
82
32
19.680
75 % af kontingentet = 14.760. Det valgte
aktivitetsudvalg tilrettelæger aktiviteter m.m. på
baggrund af beslutninger på årsødet og
forretningsorden
Mange forhold er uafklarede. Nogle af dem forventer vi at få tjek på ved det ”stiftende årsmøde”, der finder sted d. 24. april. Forretningsordenen for Fraktion 4
er udsendt sammen med indkaldelsen til denne ordinære generalforsamling.
Forslag 1: Inspireret af Fredensborg Lærerforening afsættes 75 % af kontingentet til Fraktion 4s budget
Forslag 2: Kredskontingentet sættes op til 20,- fra 2019
070320 Birgit Fixen

Forslag til frikøb og vederlag: 2019/20
Frikøb:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
AMR-repr.
Tillidsrepræsentanter

4938 timer
2000 niv.
608 timer * ca.
1000 timer
10.000
1100 timer
11.000
950 timer
9.500
10 x 125 timer
12.500

Vederlag: incl. pension
42.000
13.773
15.150
13.084
17.216
101.222
119.381

Vederlag:
Der udbetales rejse-og kørselsgodtgørelse efter Skats regler til møder, kurser og konferencer
Ved deltagelse i DLF´s kurser med overnatning kan en flaske vin refunderes mod regning fra
kursusstedet
Der udbetales vederlag til generalforsamlingsvalgte styrelsesmedlemmer
Der udbetales vederlag til TR
Vederlagene følger reguleringsordningen og er pensionsgivende
Der indregnes aldersreduktion for frikøbte
* Differencen mellem formandens lærerløn og trin 49 + 10.000 + 7.000
Kredsstyrelsen

Budget 2020
Regnskab 2018

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

INDTÆGTER:
Kredskontingent
AKUT-fond
Administrationsbidrag SF
I alt:
UDGIFTER:
Indtægtsrelaterede omkostninger
Kontingentopkrævning DLF
Støtte
Støtte vedt. § 11
Personaleomkostninger
Frikøb/reduktionstimer
Vederlag
Diæter
Kørsel/transport
Administration
Husleje
Forsikringer
Repræsentation
Edb-abon./programmer
Kontorartikler, porto

1.763.304
204.000
30.000
1.997.304

1.773.120
170.000
60.000
2.003.120

1.738.800
190.000
30.000
1.958.800

1.769.496
200.000
30.000
1.999.496

28.440

31.000

29.000

28.000

-

-

2.000

0

1.334.148
121.055
6.906
8.531

1.400.000
115.000
7.000
10.000

1.400.000
118.000
7.000
10.000

1.400.000
125.000
8.000
10.000

81.677
8.242
10.156
4.457
1.463

100.000
8.000
10.000
6.000
5.000

100.000
8.000
10.000
6.000
5.000

110.000
9.000
10.000
5.000
3.000

Avis,bøger,tidsskrifter
Nyanskaffelser
Software
Telefon/internet
Revision, juridisk ass.

180
6.198
860
12.561
1.900

2.000
1.000
10.000
2.500

10.000
2.500

1.000
5.000
1.000
5.000
2.500

Kurser
Medlemskurser
TR og styrelseskurser
Frikøb (AKUT-fond)

107.322
82.061
13.361

120.000
80.000
20.000

120.000
100.000
20.000

120.000
85.000
20.000

Møder
Medlemsmøder fraktion 1 og
Møder fraktion 4
Faglig klub
Generalforsamling
Kongresudgifter
Fortæringm.v. KS, FU

2.387
9.168
5.378
21.451
2.286
16.625

20.000
10.000
20.000
1.000
20.000

10.000
10.000
16.000
1.000
20.000

10.000
5.000
8.000
18.000
2.500
20.000

Fak
Kontingent, FAK

48.545

55.000

50.000

50.000

Finansielle omkostninger
Kursregulering
Renteindtægt,bank+giro
Gebyrer bank og giro

7.462
-8.827
300

(15.000)
1.000

(12.000)
1.000

(8.000)
500

1.934.293
63.011
1.997.304

2.039.500
(36.380)
2.003.120

2.044.500
(85.700)
1.958.800

2.055.500
(56.004)
1.999.496

I alt udgifter:
Periodens resultat:
Balance

2.000
1.000

Forslag til kredskontingent 2020
Medlemmer i fraktion 1 - 2 (alm. Medlemmer) pr. md.:
Medlemmer i fraktion 4 (pensionister) og 6 (særlige medl.) pr. md.:
Fraktion 1 og 2
Fraktion 3, ledere
Fraktion 4 og 6
Kontingent 2018:

510 x 12 x 286 kr. =
1 x 12 x 286 kr. =
82 x 12 x 16 kr. =

Kontingent til hovedforeningen
Kontingent til kredsen
Kontingent DLF

286 kr.
16 kr.
1.750.320
3.432
15.744
1.769.496
213
286
499
Kredsstyrelsen

