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Generalforsamling 2019 

 

Kolding Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling 

Fredag den 15. marts 2019, kl. 16.30 

på Munkensdam Gymnasium, Tøndervej 100, 6000 Kolding. 

Dagsorden 

  

1 Valg af dirigent 

2 Forretningsorden 

3 Beretning 

4 Regnskab 

5 Indkomne forslag 

6 Vedtægtsændringer 

7 Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte/udpegede 

8 Budget og fastsættelse af kredskontingent for indeværende år 

9 Eventuelt 

  



 

 

Forretningsorden 

Dagsordenens pkt. 2 

Forslag til forretningsorden for den ordinære 

GENERALFORSAMLING 

i Kolding Lærerkreds 2019 

Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 

1. Sekretæren optager beslutningsprotokol af generalforsamlingen. 

2. Der vælges et antal mødedeltagere til at bistå dirigenten med stemmeoptællingen. 

3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom formandens beretning 

indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, 

foretages afstemning om den samlede beretning først efter behandling af disse 

punkter. 

4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden 

opretholdes. 

5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Dog kan 

formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, 

ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden kan begrænses. Formanden er dog undtaget 

fra denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at 

debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan 

beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt. Dirigenten bestemmer, i 

hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

8. Alle afgørelser træffes med almindeligt flertal, jvf. dog vedtægternes § 8 om 

personvalg og § 13 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved 

håndsoprækning med mindre mindst 10 medlemmer eller formanden begærer 

skriftlig afstemning. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er 

opstillet flere kandidater end der skal vælges. 

9. Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt, for at 

denne kan holde et kort møde.  

 

Forslagsstiller: Kredsstyrelsen. 

  



8 

 

Status over Kolding Lærerkreds 

Dagsordenens pkt. 3 

 

Medlemstal pr. 1. januar 2019. (Tal pr. 1. januar 2018 i parentes)  

Fraktion 1. Omfatter: Småbørnslærere, lærere, overlærere, overenskomstansatte lærere, 

månedslønnede vikarer, arbejdsledige, konsulenter og skolepsykologer uden 

ledelsesbeføjelser. 

 837 (853) medlemmer. 

Fraktion 2. Omfatter: Børnehaveklasseledere, anordningsmæssigt uddannede        

børnehaveklasseassistenter. 

 50 (56) medlemmer. 

Fraktion 4. Omfatter: Medlemmer på ventepenge, efterløn eller pension. 

 311 (315) medlemmer. 

Fraktion 6. Omfatter: Særlige medlemmer. 

 11 (10) medlemmer. 

Kredsens samlede medlemstal 1209 (1234). 

Kursus og organisation 

v/ Karen Vestergaard 

 

Kursus og organisation 2019 

 

Kredsstyrelsen 

Kredsstyrelsen har siden sidste 

generalforsamling afholdt et kredsdøgn i 

september måned på Haraldskær og 

derudover haft længere temadrøftelser i 

forbindelse med de ugentlige 

kredsstyrelsesmøder. Temaerne har 

koncentreret sig om OK-18 og en lokal 

arbejdstidsaftale. 

 

 

 

Kursusforum-SYD 

Kursusforum-SYD er det forpligtende 

kredssamarbejdes kursusudvalg. 

Udvalget afholder møder efter behov. 

Karen Vestergaard repræsenterer Kolding 

Lærerkreds i udvalget. 

I november afholdte vi et fælles to-dags 

kredsseminar på Sandbjerg Gods for det 

kredsforpligtende samarbejde med 

overskriften: ”Gearet til fremtiden”, hvor 

vi arbejdede med de forskellige 

udfordringer vi som kredse kan se, vi kan 



 

 

få i fremtiden. Formand for Danmarks 

Lærerforening, Anders Bondo 

Christinsen, sluttede den første dag af 

med en god debat om OK-18, ”Ny Start 

og fremtiden”. 

 

TR-temamøder 

Siden sidste generalforsamling har vi 

afholdt et enkelt temamøde for TR.  

I september havde vi et kursus med 

overskriften ”Uddannelsespolitik og 

skoleudvikling i krydspresset mellem 

styring og lokal frihed”. Her blev forhold 

vedr. 10. klasse, de kommende 

praktisk/musiske fag i udskolingen og 

pædagoger i undervisningen drøftet. 

Se desuden under Pædagogisk Udvalg, 

mht. ”pædagogisk kvarter” 

 

TR-seminar 

Den 15.-16.november afholdte vi det 

årlige TR seminar på Agerskov Kro.  

”Gearet til fremtiden” og ”Ny start” var 

omdrejningspunktet for seminaret. 

Torsdag var det arbejdet med ”De 5 

pejlemærker” for forenkling af fælles mål 

for folkeskolen, og en gennemgang af 

arbejdstidsaftalen der var på 

programmet. 

 

Fredag var Morten Refskov, 

hovedstyrelsesmedlem i DLF og 

kredsformand i Ballerup Lærerforening, 

inviteret til at holde et oplæg om ”Ny 

start”. Det var en rigtig god formiddag 

med god debat og erfaringsudveksling, 

der gav afsæt til det videre arbejde, både 

i kredsen og i DLF. 

 

 

Arrangementer 

 

Demonstration på Akseltorv 

Den 24. april havde vi sammen med de 

andre faglige organisationer i FTF 

inviteret til demonstration på Akseltorv 

med overskriften ”En løsning for alle”.   

 

”Pissedårlig undervisning” 

I samarbejde med UC-Syd og 

forvaltningen inviterede vi den 3. oktober 

til debatarrangementet ”Pissedårlig 

Undervisning”. Det var et 

debatarrangement som var blevet 

gennemført, på Folkemødet på Bornholm 

i juni måned, med stor succes. Prorektor 

ved UC-syd, Alexander von Oettingen var 

ordstyrer, og til at debattere var forfatter 

Knud Romer, næstformand i DLF Dorte 

Lange, formand for Børne- og 

Uddannelsesudvalget Kristina Jørgensen, 

Børne- og Uddannelsesdirektør Helle 

Thiele og elevrådsformanden fra Sdr. 

Vang Skole inviteret. 

Arrangementet blev afholdt i 

Bramdrupdam Hallerne og var en stor 

succes med over 300 deltagere. 

 

Deltagelse i arbejdsgrupper og 

følgegrupper 

 

Program for læringsledelse 

 

I den af Børne- og 

uddannelsesforvaltningen nedsatte 

følgegruppe for Program for 

læringsledelse er Kolding Lærerkreds 

repræsenteret ved Anders Petersen og 

Karen Vestergaard. Der har siden sidste 

generalforsamling været afholdt 2 møder 

i følgegruppen, hvor den aktuelle status 

på programmet har været drøftet.   
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Program for læringsledelse følges tæt af 

kredsen 

 

Fremtidens skole 

 

I forbindelse med budget 2018 havde 

Børne- og Uddannelsesudvalget afsat en 

pulje, som skolerne kunne søge til 

projekter om fremtidens skole. Puljen var 

oprindelig på 5 mio. kr., men blev pga. 

besparelser halveret efter at skolerne 

havde indsendt deres ansøgninger og 

projekterne var udvalgt.  I den af Børne- 

og Uddannelsesforvaltningen nedsatte 

følgegruppe, var Kolding Lærerkreds 

repræsenteret ved Anders Petersen og 

Karen Vestergaard. Vi afventer evaluering 

af projekterne. 

 

Fem pejlemærker for Fælles Mål i 

folkeskolen 

 

I forbindelse med at de bindende mål er 

blevet vejledende deltager Kolding 

Lærerkreds i en arbejdsgruppe nedsat af 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen om 

betydningen af forenklingen af målene 

for folkeskolen i Kolding Kommune 

I løbet af foråret fremlægger 

arbejdsgruppen forslag til skolerne til 

arbejdet med Fælles Mål, Fælles Mål på 

læringsplatforme og digitale elevplaner.  

Kolding Lærerkreds er repræsenteret ved 

Anders Grubach, Lone Heldt, Anders 

Petersen og Karen Vestergaard. 

 

Konferencer 

Kredsstyrelsen har siden sidste 

generalforsamling deltaget i en lang 

række møder og konferencer arrangeret 

af bl.a. Danmarks Lærerforening. Her har 

de ansvarlige for de enkelte områder 

deltaget i de respektive konferencer. 

Derudover har der været afholdt 

arbejdstidskonference for formand og 

næstformand, og hele kredsstyrelsen har 

deltaget i en arbejdsdag Ny Start og 

Gearet til fremtiden 

 

Databeskyttelsesforordningen 

Vi er kommet godt i gang med at 

implementere 

databeskyttelsesforordningen. Det er et 

stort arbejde, og har ført en del 

ekstraarbejde med sig. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdstid 

v/ Anders Petersen og Karen Vestergaard 

 

OK-18 

Forløbet omkring OK-18 bliver nærmere 

beskrevet i den mundtlige beretning. Af 

hovedpunkter kan nævnes en samlet 

lønstigning på 8,1 % over de kommende 

3 år, nedsættelse af en kommission 

vedrørende arbejdstid i 2021, samt 

sikring af betalt frokostpause. Ligeledes 

blev der aftalt en forbedring af aftalen 

vedr. lejrskoler. 



 

 

En udløber af OK-18 er, at der lokalt, i 

Kolding Kommune, er udarbejdet en 

arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 

2019-20. 

 

Lokal arbejdstidsaftale 

Den lokale arbejdstidsaftale er indgået på 

baggrund af det nuværende 

ressourceniveau, hvilket betyder at der 

ikke bliver tilført folkeskolerne i Kolding 

flere penge. 

Aftalen har et gennemsnitsligt maksimalt 

timetal på 27 lektioner for lærere og  

28,25 for børnehaveklasseledere, samt 

250 timer til individuel forberedelse. Hele 

aftaleteksten kan ses på Kolding 

Lærerkreds’ hjemmeside. 

 

Skolerne er pressede på økonomi  

Det store pres på skolernes økonomi 

synes ikke at ændre sig. 

Sygefraværspolitikken, der blev indført 

for 2 år siden og havde til formål at 

nedbringe sygefraværet, har ikke haft 

den ønskede effekt på skoleområdet. 

Tildelingerne til undervisningsmaterialer 

og elevaktiviteter er meget lave.  

Det manglende komplette overblik over 

økonomien i Børne- og 

Uddannelsesforvaltningen betyder p.t., at 

vi ikke kender den fulde konsekvens af 

de besparelser, der uvægerligt vil ske på 

skoleområdet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pædagogisk udvalg (PU) 

 

 

v/ Anders Grubach 

Pædagogisk udvalg har fokus på det 

pædagogiske ben i DLF. Udvalget består 

af Anders Grubach, Klaus Rømer, Lone 

Heldt og Helle Billund.  

Kredsstyrelsen besluttede efter 

generalforsamlingen i 2018, at 

Pædagogisk Udvalg skulle have en højere 

mødefrekvens end tidligere for at styrke 

det pædagogiske arbejde. Møderne har 

været en kombination af ordinære møde 

og arbejdsmøder, hvor et enkelt 

fokusområde er blevet behandlet 

grundigt.  

Herunder er de væsentligste områder, 

Pædagogsisk Udvalg har haft fokus på: 

10. klasse 

I efteråret kom 10. klasserne på den 

nationale dagsorden, da folketinget 

fremlagde en plan for en større søgning 

til erhvervsuddannelserne. Planen 

indebar bl.a., at kommunerne vil 
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modtage en bonus ved at flytte 10. 

klasserne til erhvervsskoler. Vi har i 

Kolding allerede et godt 10. klasses 

tilbud, hvor der er mulighed for at vælge 

enten Hansenberg, IBC eller 

Brændkjærskolens 10. klasses center.  

Flere undersøgelser viser, at eleverne er 

glade for det nuværende tilbud, og at 10. 

klasserne i Kolding allerede lever op til 

den nationale målsætning om, at 25 % af 

eleverne efter 10. klasse skal vælge en 

erhvervsuddannelse. Det var derfor 

særdeles positivt, at politikerne i 

slutningen af 2018 besluttede at 10. 

klasserne også det kommende skoleår er 

at finde i folkeskoleregi på 

Brændkjærskolen. 

Inklusion 

Inklusion er fortsat en af de opgaver, der 

fylder meget og er medvirkende til at 

skabe et højt arbejdspres for lærere og 

børnehaveklasseledere.  

Kolding Kommune kører i dette skoleår 

co-teaching på flere skoler, hvor lærere 

fra kommunens specialskoler er med i 

undervisningen på folkeskoler og sparrer 

med lærerne. Umiddelbart giver det god 

mening og har værdi for begge parter, 

men det er samtidig med til at presse 

lærerne i almenskolerne, da det opgave- 

og tidsmæssigt ofte er mere omfangsrigt 

end det, der er beskrevet.  

Vi har haft inklusionsstrategi på TR-

seminar og på TR-møder, da der ikke er 

mange skoler i Kolding, der har en 

fungerende strategi, som medarbejdere, 

elever og forældre har kendskab til. Det 

har været sat på stand-by siden foråret 

18, men det tages op igen senere. 

Fælles Mål og Meebook 

I juni 2018 udgav 

Undervisningsministeriet ”Fem 

pejlemærker for Fælles Mål i 

folkeskolen”, der er udarbejdet i 

forlængelse af, at videns- og 

færdighedsmålene er gået fra at være 

bindende til at være vejledende. 

Pædagogisk Udvalg lavede på TR-

seminaret i november et oplæg til 

TR’erne, hvor målet var at klæde TR på til 

at tage dialogen på skolerne om 

betydningen af dette. I slutningen af 

november afholdtes stormøde i Odense 

for kredse og forvaltninger, hvilket 

resulterede i, at der i Kolding Kommune 

er nedsat en arbejdsgruppe, hvor 

forvaltningen, kredsen og skolelederne er 

repræsenteret. I denne gruppe diskuteres 

pejlemærkerne med henblik på at sætte 

en ramme for brugen af Fælles Mål og 

Meebook kommunalt.  

Folkeskoleidealet 

Efter et års pause grundet OK18 blev der 

efter kongressen i oktober igen sat gang 

i arbejdet med foreningens 

folkeskoleideal. I midten af januar 

afholdte DLF en medlemsarrangement 

hos Kolding Lærerkreds, hvor der blev 



 

 

arbejde med idealet, der er i sin 

afsluttende fase.  I slutningen af januar 

blev idealet bearbejdet på konferencen 

for pædagogisk ansvarlige. Det er 

foreningens ambition, at idealet 

færdiggøres i år og præsenteres for 

kongressen i efteråret med henblik på 

vedtagelse.  

Forkortelse af skoledagen / §16B 

Flere skoler i kommunen havde i 

2017/2018 forsøg med at forkorte 

skoledagen ved at konvertere den 

understøttende undervisning til to-lærer 

ordninger. Erfaringerne fra skolerne har 

været særdeles positive. 

Tilbagemeldingerne går bl.a. på, at 

eleverne er mindre trætte, at der er 

større fleksibilitet i skoleårets 

planlægning, og at lærernes arbejdsmiljø 

er blevet forbedret. Der er dog stadig 

udfordringer med at finde den rigtige 

balance ift. elevernes lektier, og når 

lektionerne skal vikardækkes.  

Ud over fokusområderne har Pædagogisk 

Udvalg flere faste opgaver: 

Pædagogisk kvarter 

På TR møderne har Pædagogisk Udvalg 

ansvaret for det pædagogiske kvarter, 

hvor aktuelle emner med fokus på 

foreningens pædagogiske ben tages op. I 

det seneste år har vi bl.a. haft oplæg om 

IBSE-tilgangen, 10. klasse og 

kerneopgaven. 

Pædagogisk udviklingsforum Kolding 

Lærerkreds er i SYD repræsenteret af 

Klaus Rømer og Anders Grubach. 

I Pædagogisk udviklingsforum -SYD har 

næsten alt fokus det seneste år været på 

de fem pejlemærker til fælles mål. Vi har 

været meget optaget af, hvordan vi kan 

få pejlemærkerne implementeret, så det 

kan mærkes positivt på hver enkelt skole.   

Møderne bruges desuden til at drøfte 

situationen i kredsene og inspirere 

hinanden.

Arbejdsmiljø

v/ Ravi Willesen og Helle Billund 

SafetyNet og politianmeldelser 

SafetyNet er Kolding Kommunes portal til 

bl.a. registrering af arbejdsskader, 

krænkelser, nærvedulykker, APV og 

runderinger. Kolding Lærerkreds er i 

løbende dialog med HR-afdelingen om 

brugen af SafetyNet, for at sikre 

medarbejderne i en given 

arbejdsskadesag. Et sted, hvor der er 

sket en ændring, det forgangne år, er, at 

der nu er indføjet en 

afkrydsningsmulighed til registrering af 
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vold, trusler og chikane, hvor 

skadevolder ikke bliver politianmeldt af 

pædagogiske eller behandlingsmæssige 

årsager. Dette er for at sikre, at 

medarbejderen kan søge om/få 

erstatning jf. voldsofferpuljen på et 

senere tidspunkt, selvom der ikke har 

fundet en politianmeldelse sted. Der 

arbejdes i skrivende stund videre med, at 

registreringen ikke kan færdiggøres i 

SafetyNet før ledelsen i dialog med 

skadelidte har udfyldt dokumentet, der 

redegør for de specifikke pædagogiske 

eller behandlingsmæssige begrundelser. 

Dette vil være et kæmpe fremskridt i 

forhold til, at hele organisationen 

inddrages i arbejdsmiljøindsatsen for 

nedbringelse af den type sager. Kolding 

Lærerkreds vil til stadighed have meget 

stor opmærksomhed på dette område.   

Registrering af arbejdsulykker og 

databeskyttelsesforordningen 

Kolding Lærerkreds har det seneste år 

haft fokus på, at registreringer af 

arbejdsulykker bliver videresendt til os. 

Det er sket i godt samarbejde med 

AMR’erne på skolerne og giver os 

mulighed for hurtigere at følge op på og 

rådgive den enkelte AMR eller medlem, 

men også for at bringe 

opmærksomhedsområder videre på 

forvaltningsniveau.  

Vi opfordrer til at få registreret alt, så 

vær opmærksom på din kollega eller giv 

AMR besked om, at der har været en 

hændelse. Sagerne er svære at løfte, hvis 

der ikke løbende er blevet lavet 

registreringer. Også på det psykiske 

område er det vigtigt med registreringer. 

Hvis ikke de alle er registreret, kan det 

være svært at dokumentere, hvis man har 

været udsat for episoder der falder ind 

under voldspolitikkens afsnit om psykisk 

vold og chikane over tid. 

Grundet den nye persondataforordning 

har det været nødvendigt, at bruge en del 

tid på at tilrette procedurerne vedr. 

registreringer og arkivering af 

arbejdsskader/arbejdsulykker, som 

sendes til Kolding Lærerkreds. Al 

dokumentation bliver fremadrettet gemt i 

Docunote, som er DLFs nye 

arkiveringssystem. Systemet giver bl.a. 

mulighed for automatisk sletning af 

sager. 

Psykisk vold 

Den 9. januar 2019 fremsatte 

justitsministeren et lovforslag om 

selvstændige straffebestemmelser for 

psykisk vold. Som lovforslaget ser ud nu, 

berører det ikke den form for psykisk 

vold, som man kan blive udsat for på 

arbejdspladsen, da volden skal være 

udøvet af person i den nærmeste 

personkreds, hvilket er defineret som 

familie. 

Kolding Lærerkreds følger dog 

lovforslaget tæt, da vi har en formodning 

om, at en selvstændig 



 

 

straffebestemmelse kan få en 

afsmittende effekt på, hvordan man 

generelt håndterer sager vedr. psykisk 

vold. Kolding Lærerkreds er i løbende 

dialog med Arbejdsmiljø- og 

Organisationsudvalget i DLF vedrørende  

dette, da den psykiske vold/belastning 

på arbejdspladserne er stigende.    

Kolding Kommunes Arbejdsmiljøhåndbog 

og Forebyg Stress 

I september 2018 afløste 

Arbejdsmiljøhåndbogen kommunens 

Arbejdsmiljømanual. Kolding Lærerkreds 

har sparret med HR-afdelingen om den 

nye Arbejdsmiljøhåndbog, og vi er 

tilfredse med det endelige resultat. 

Arbejdsmiljøhåndbogen kan findes på 

Hercules.  

Siden sidste generalforsamling, er 

indsatsen Forebyg Stress blevet vedtaget 

i Hovedudvalget. Kolding Lærerkreds har 

været meget involveret i dette dokument, 

og vi er yderst tilfredse med indholdet. I 

øjeblikket samarbejder vi med HR-

afdelingen om, hvorledes dette 

dokument i højere grad bliver en del af 

det daglige arbejdsmiljøarbejde på 

arbejdspladserne. Dokumentet kan 

findes på Hercules. 

Arbejdsmiljøforum –syd, som består af 

kredsene fra Tønder, Sydslesvig, 

Sønderborg, Åbenrå, Haderslev og 

Kolding Lærerkreds 

Der afholdes møder hver tredje måned, 

hvor erfaringsudveksling kredsene 

imellem, brug af Safetynet, 

arbejdsmiljømæssige konsekvenser i 

forbindelse med manglende central 

arbejdstidsaftale bl.a. er på dagsordenen. 

Problematikken vedr. manglende central 

arbejdstidsaftale vil blive debatteret på 

den kommende kongres i efteråret. 

Arbejdsmiljøforum-syd har i 2018/19 

drøftet med DLF-arbejdsmiljø, hvilken 

rolle de kredsforpligtende samarbejder 

skal have på arbejdsmiljøområdet. På den 

baggrund afholdes et møde i marts 2019 

med deltagelse af 

Hovedstyrelsesmedlemmer og de 

arbejdsmiljøansvarlige i 

Arbejdsmiljøforum-syd. 

Ravi Willesen repræsenterer også i den 

kommende periode Kolding Lærerkreds 

på møderne, og er tovholder for 

Arbejdsmiljøforum-syd. 

Nyt tiltag for 

arbejdsmiljørepræsentanterne 

Der arbejdes i skrivende stund på, at 

arbejdsmiljørepræsentanterne på 

skolerne skal have bedre mulighed for at 

sparre med hinanden, samt bedre 

mulighed for dialog mellem AMR, 

fællesarbejdsmiljørepræsentant og 

forvaltningen.  

Vi har udfærdiget et forslag til, hvordan 

dette kan eksekveres. Forslaget kan ikke 

uddybes i denne beretning, da det skal 
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forelægges Forretningsudvalget i Børne- 

og uddannelsesforvaltningen på 

næstkommende møde. Se tillige afsnittet: 

MED 

Møde for AMR 

Der afholdes 2 årlige møder, hvor alle 

AMR’er på skoleområdet i Kolding 

Kommune er inviteret. På møderne bliver 

der bl.a. orienteret om nye 

bekendtgørelser, procedurer, audit, og 

hvad man skal være særlig opmærksom 

på at få registreret i SafetyNet. 

Udover information er der også oplæg og 

gruppedrøftelser, hvor der er mulighed 

for at få vendt udfordringer med AMR-

opgaven herunder den fornødne tid til 

opgaven, håndtering af arbejdsskader og 

AMRs rolle i MED.  

I det forgangne år har der været oplæg 

fra en skole om: En skole med mindre 

vold og oplæg fra Kolding Kommunes 

HR-afdeling om Forebyg stress. 

 

 

MED – Hovedudvalg og Forvaltningsudvalg (BUF) 

 

v/ Ravi Willesen  

Økonomi 

I den forgangne periode har den 

økonomiske situation fyldt meget i både 

Hovedudvalget og i Forvaltningsudvalget. 

Den manglende ressource generelt i 

kommunen har betydet, at der fra 

Kolding Lærerkreds’ side har været stor 

opmærksomhed på, at bibeholde flest 

mulige midler på vores område. Dette er 

til dels lykkedes, og en del omlægninger 

af praksis og besparelser er blevet 

undgået. På forvaltningsniveau fylder 

økonomien til stadighed meget, og der 

fordres derfor, at Kolding Lærerkreds’ i 

den kommende periode arbejder intenst 

på, at belyse hvilke konsekvenser en 

forringet økonomisk ramme vil have på 

kvaliteten.  

Sygefraværspolitik 

Sygefraværspolitikken er blevet evalueret, 

hvilket har resulteret i, at den skal 

ændres. Kolding Lærerkreds er tilfreds 

med, at der nu er lagt op til, at man i 

langt højere grad kan udfærdige en 

sygefraværspolitik inden for hvert 

forvaltningsområde. Vi vil i den 

kommende periode deltage aktivt i 

udformningen af denne.  

MUS - medarbejdernesudviklingssamtale 

Der er i skrivende stund igangsat et 

arbejde, hvor KK-MUS ændres til en 

anden form. Kolding Lærerkreds sidder i 

denne arbejdsgruppe. På nuværende 

tidspunkt er der udfærdiget en skitse, og 

vi er tilfredse med den udformning, der 

lægges op til. Der er en forhåbning om, 



 

 

at dette arbejde er tilendebragt inden 

udgangen af 2019.  

MED-aftalen 

Der skal udfærdiges en ny MED-aftale i 

Kolding Kommune. Arbejdet med dette er 

så småt startet op, og Kolding 

Lærerkreds deltager i denne 

arbejdsgruppe. Så snart en aftale er 

faldet på plads, vil medlemmerne blive 

orienteret om indholdet samt evt. 

ændringer/konsekvenser.  

AMR - arbejdsmiljørepræsentanter 

Der arbejdes på forvaltningsniveau med, 

at forbedre mulighederne for AMR, 

således, at de i højere grad får mulighed 

for at mødes, således, at der er mulighed 

for sparring, samt mulighed for at få 

informationer om aktuelle 

arbejdsmiljømæssige problematikker. I 

skrivende stund, er der indleveret et 

udkast til en model. Denne skal resten af 

Forretningsudvalget i Børne- og 

ungeforvaltningen tage stilling til på 

næstkommende møde.  

Trivselsmeterundersøgelsen 

På forvaltningsniveau har vi haft 

opmærksomhed på de affødte 

handlingsplaner af  

Trivselsmeterundersøgelsen. Vi vil i den 

kommende periode vende tilbage til 

disse, og forespørge en evaluering af 

handlingsplanerne. 

Kritisk sygdom 

Kolding Kommunes ønske om, at 

ændre/fjerne på praksis for øget 

tolerance med hensyn til sygefravær ved 

kritisk sygdom, har i denne periode fyldt 

en del i Kolding Lærerkreds. Kolding 

Lærerkreds kæmper til stadighed for, at 

der skal være denne øgede tolerance. 

Tolerancen skal ligeledes være til stede, 

hvis man igen bliver ramt af en kritisk 

sygdom, efter man er blevet erklæret 

rask. Tvisten med Kolding Kommune 

ligger i øjeblikket i, hvorvidt en regel kan 

sættes over et skøn. Kolding Lærerkreds 

vil i den kommende periode følge sagen 

tæt.          

 

 

 

 

 

 Kommunikation 

v/ Ravi Willesen og Lone Heldt 

Kredsstyrelsesmøder 

På kredsstyrelsens dagsorden findes et 

fast punkt der hedder ”Kommunikation” 

Her aftales hvilke informationer der skal 

udgå fra Kolding Lærerkreds samt hvilke 

kanaler der skal bruges.  
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Facebook 

Opslag på Facebooksiden er som 

udgangspunkt artikler fra aviser, artikler 

fra Folkeskolen, relevante indlæg til TR 

og AMR og remindere til medlemmerne. 

Vores Facebookside er tillige en 

kommunikationsplatform i forhold til 

politikere og andre interessenter. Vi vil 

også fremadrettet benytte os af, at 

booste enkelte opslag. Kolding 

Lærerkreds’ Facebookside har i skrivende 

stund 770 følgere.  

Kolding Lærerkreds kommenterer ikke i 

kommentarfeltet, da al henvendelse går 

via mail 111@dlf.org eller telefon  

75 50 20 55. 

Kolding Lærerkreds’ hjemmeside 

På hjemmesiden bestræber vi os på, at 

indholdet er ajourført og opdateret. 

Hjemmesiden: www.koldingkreds.dk  

Kolding Lærerkreds overvejer i skrivende 

stund, at ændre placeringen af visse 

informationer således, at disse 

informationer, der alene vedrører 

medlemmerne af DLF, flyttes til DLF 

InSite.  

 

 

 

Børnehaveklasseledere 

 

v/ Anders Grubach 

På børnehaveklasselederområdet er der 

det seneste år sket flere ting. Herunder 

er de væsentligste nævnt. 

Der er stadig et stort pres på 

børnehaveklasseledernes opgaver, hvor 

det i særdeleshed er inklusionsopgaven 

der bidrager til det høje pres. Samtidig 

har de lange skoledage flere gange været 

nævnt som medvirkende til at øge denne 

opgave, da mange elever har svært ved at 

være i den lange skoledag. Det er derfor 

positivt, at skoleugen for eleverne i 

indskolingen i det kommende skoleår 

reduceres med tre lektioner.  

Faldende elevtal betød, at der til dette 

skoleår blev oprettet seks færre 

børnehaveklasser. I det kommende 

skoleår stiger antallet af elever igen med 

flere børnehaveklasser til følge. 

Den 30. januar 2019 var 

børnehaveklasselederne til 

børnehaveklasselederdag i Dyrehavesalen 

på Pædagogisk Center. Det er yderst 

positivt, at denne dag prioriteres af 

forvaltningen, da det kan være svært for 

børnehaveklasselederne at få efter- og 

videreuddannelse. Igen var der afsat en 

mailto:111@dlf.org
http://www.koldingkreds.dk/


 

 

hel dag til arrangementet, der bl.a. bød 

på oplæg om ”Hjernens ABC”, ”Trivsel i 

børnehaveklassen.” og ”Musik og robuste 

fællesskaber”.   

Den 5. marts 2019 afholdte kredsen sit 

årlige møde for børnehaveklasselederne, 

hvor lokalaftalen blev gennemgået. Ulla 

Koch Sørensen fra hovedstyrelsen havde 

et oplæg om konsekvenserne af OK18 set 

i et børnehaveklasselederperspektiv. Her 

kunne hun bl.a. fortælle om ekstra 

lønstigninger til børnehaveklasselederne. 

Endeligt blev børnehaveklasselederdagen 

evalueret, og der blev fremsat ønsker til 

indhold til en kommende 

børnehaveklasselederdag.     
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Specialområdet 

v/ Klaus Rømer 

Kolding byråd traf i forbindelse med 

budgetaftalen for år 2019 beslutning om, 

at der fra 1. august 2019 skal opkræves 

forældrebetaling for special SFO tilbud. 

Forældrene kan enten søge om 

økonomisk, socialpædagogisk eller 

behandlingsmæssig friplads og det er 

bland andet en udtalelse fra skolen, der 

bliver afgørende for, om der kan 

bevilliges friplads. Der kan som følge af 

denne beslutning blive en økonomisk 

udfordring for de specialcentre, der har 

ikke har holdt udgifter til skole og SFO 

adskilt. 

På grund af generelle besparelser på 

specialområdet, er der store udfordringer 

med at løse den store 

specialpædagogiske opgave i 

specialcentrene. Specielt Specialcenter 

Vonsild har oplevet en stor reduktion af 

personale i dette skoleår. 

Marielundskolen glæder sig efterhånden 

til at flytte tilbage til faste rammer. 

I december 2018 var en delegation af 

ledere og personale fra Specialcenter 

Vonsild og Brændkjær og pædagogisk 

konsulent Thomas Bertelsen på besøg på 

Øresundsskolen i København for at høre 

om deres projekt ”Alle i mål”. 

Øresundsskolen har sammen med tre 

andre københavnske specialskoler de 

sidste tre år arbejdet med at udvikle egne 

mål med undervisningen til elever med 

stærkt nedsat kognitivt niveau. Elever på 

specialcentre/-skoler er underlagt 

folkeskolen og Fælles Mål. Med ”Alle i 

mål”, kan der bygges bro til Fælles Mål, 

for de elever, der ikke kan beskrives ved 

hjælp af Fælles Mål. Personalet på 

specialcentrene Vonsild og Brændkjær vil 

i løbet af foråret blive præsenteret for 

”Alle i mål” projektet. 

Byggestyregruppen for udbygningen af 

Specialcenter Vonsild og Vonsild Skole 

har lagt sidste hånd på beskrivelsen af 

det nye byggeri. Tegninger af det færdige 

byggeri har løbende været præsenteret 

for personalet, der har haft mulighed for 

at kommentere og komme med 

ændringsforslag. Første spadestik tages i 

foråret 2019 og byggeriet vil tage cirka 

et år, så Specialcenter Brændkjær i 

august 2020 kan flytte ud og blive en del 

af Specialcenter Vonsild. Processen med 

at fusionere de to specialcentre er startet 

på ledelsesniveau, og MED udvalg, 

skolebestyrelser og personale vil løbende 

blive orienteret. 

 

 



 

 

Fraktion 4, Seniorudvalget 

 

v/Erik Jessen, formand 

310 medlemmer af Kolding Lærerkreds 

er seniorer, dvs. pensionister, på efterløn 

eller på ventepenge. Ca. 30% er 

kontingentfrie. 

På det årlige årsmøde i Fraktion 4 vælges 

i lige år et seniorudvalg, som har til 

opgave at arrangere medlemsaktiviteter, 

som kan have bred interesse i 

målgruppen. Udvalget har gennem årene 

haft den opfattelse, at vort seniorarbejde 

er et bærende element i et fortsat ønske 

om medlemskab af DLF. 

Tilslutningen til vore medlemsaktiviteter 

har i år igen været i top med næsten 

fuldt hus hver gang. 

Årets programmer, der udsendes pr. e-

mail i henholdsvis juni og december, er 

blevet udarbejdet med udgangspunkt i 

bl.a. medlemsønsker fremsat på 

årsmødet i april måned. 

2018 

12.april. Skamlingsbanken rundt med 

Jørn Chemnitz, efterfølgende årsmøde og 

frokost på Restaurant Skamlingsbanken 

23.maj. Heldagstur til København med 

besøg på Christiansborg og i 

Cirkusrevyen på Bakken 

14.juni. Musikalsk Forsamlingshus med 

Tågelund Koret i Kolding Biblioteks 

mødelokaler 

21.august. Heldagstur til Knivsbjerg, 

Stampenborg og Kalvø 

13.september. Middag på Hansenberg 

25.september. Heldagstur til Tommerup 

Keramiske Værksted, Årup Kro og 

Hørvævsmuseet i Glamsbjerg 

24.oktober. Heldagstur til Vejle med 

besøg i Museernes Konserveringscenter, 

Skyttehuset og skulpturvandring. 

20.november. Foredrag ved Henrik 

Werner Hansen, efterfølgende julefrokost 

på Restaurant Marinaen   

2019 

10.januar. Virksomhedsbesøg på 

Danfoss, Kolding 

19.februar. Middag på Hansenberg 

12.marts. Besøg i Retten i Kolding 

27.marts. Heldagstur til Oksbøl, Filsø og 

Nymindegab. 

24.april. Travetur med Jørn Chemnitz, 

derefter årsmøde og frokost på 

Landbomuseet Brødsgård 
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9.maj. Heldagstur til Flensborg med 

besøg på Kobbermølle Industrimuseum, 

den danske skole i Kobbermølle og møde 

med generalsekretæren for SSF, der er de 

danske sydslesvigeres folkelige og 

kulturelle hovedorganisation. 

 

 

 

Pensionistforum Syd  

Seniorudvalget i Kolding Lærerkreds er 

med i Pensionistforum Syd, der er det 

forpligtende kredssamarbejde mellem 

kredsene i Haderslev, Aabenraa, 

Sønderborg, Tønder, Sydslesvig og 

Kolding, hvor det primære i samarbejdet 

er erfarings- og programudveksling, 

samt forum for forberedelse af 4 

deltagere til Fraktion 4’s årsmøde. 

Regnskab 2018 
Dagsordens pkt. 4  

 

  2018  2017 

   kr.  t.kr. 

Kontingentindtægter   2.684.703  2.719 

   2.684.703      2.719 

Ydelser m.v.   1.807.795  1.772 

Styrelse og tillidsrepræsentanter   168.620  86 

Medlemmer   50.672  163 

Administrationsomkostninger   389.462  353 

Lokaleomkostninger   222.094  257 

Afskrivninger   0  0 

Resultat før renter   46.060  87 

Finansielle indtægter   91.199  76.805 

Finansielle omkostninger   169.637  0 

Resultat før skat   -32.378  163.470 

Skat    1.892  0 

ÅRETS RESULTAT   -34.270  163.470 

 



 

 

Balance 

pr. 31. december 

 

 Note   2018  2017 

   kr.  t.kr. 

AKTIVER 

ANLÆGSAKTIVER 

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   0  0 

Materielle anlægsaktiver i alt   0  0 

 

Finansielle anlægsaktiver      

Depositum husleje   32.212  32 

Værdipapirer   1.771.721       1.839 

Indestående i Særlig Fond iflg. eget regnskab     4.834.384               

5.113  

Finansielle anlægsaktiver i alt   6.638.317  6.984 

 

ANLÆGSAKTIVER I ALT   6.638.317  6.984 

 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

Tilgodehavender 

Tilgodehavende DLF   0  0 

Tilgodehavende AKUT-FOND   0  0 

Mellemregning – Særlig Fond   39.906  32 

Andre tilgodehavender   11.940  5 

Periodeafgrænsningsposter   3.558  21 

Tilgodehavender i alt   55.404  58 

 

Likvide beholdninger   831.171  707 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT       886.575                   

765 

 

AKTIVER I ALT     7.524.892              7.749 
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Balance 

pr. 31. december 

 

 Note   2018  2017 

   kr.  t.kr. 

PASSIVER 

EGENKAPITAL 

Egenkapital primo   1.634.114  1.471 

Årets resultat   -34.270  163 

Kredsens egenkapital ultimo   1.599.844  1.634 

 

Særlig Fonds egenkapital 

Egenkapital iflg. eget regnskab   4.834.384  5.113 

EGENKAPITAL I ALT   6.434.228  6.747 

 

HENSATTE FORPLIGTELSER 

Hensat til jubilæum   350.000  350 

Hensat til timerefusion   573.152  565 

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT   923.152  915 

 

GÆLDSFORPLIGTELSER 

Kortfristede gældsforpligtelser     

Anden gæld   114.523  87 

Periodeafgrænsningsposter   52.989  0 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt   167.512  87 

 

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT   167.512  87 

 

PASSIVER I ALT   7.524.892  7.749 

 

Eventualposter  

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  

  



 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til regnskabet 
v/Helle Billund  

Årsrapporten viser et underskud på 

34.270 kr. Der var budgetteret med et 

overskud på 26.000 kr. At vi kommer ud 

med et underskud skyldes bland andet 

faldende medlemstal og deraf faldende 

indtægter, kursreguleringer på Kolding 

Lærerkredses investeringer, finansielle 

indtægter og dertil små udsving på andre 

poster i positiv og negativ retning. 

Derfor ender resultatet på 60.270 kr. 

lavere end forventet. I alt -34.270 kr. i 

underskud.  

Underskuddet skyldes ikke den daglige 

drift, men bæres hovedsagelig af 

kursreguleringer. 

Der er i alt 350.000 kr. hensat til jubilæet 

i 2019. 
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Indkomne forslag 

Dagsordenens pkt. 5 

Ingen indkomne forslag 

Vedtægtsændringer 

Dagsordenens pkt. 6 

Ingen indkomne forslag

Fastsættelse af ydelser til frikøbte/udpegede 

Dagsordens pkt. 7 

Ydelser 

Kredsformanden ydes et pensionsgivende tillæg på differencen imellem løntrin 42 og 50. 

Næstformanden ydes et pensionsgivende tillæg på differencen imellem løntrin 42 og 48. 

Kassereren ydes et pensionsgivende tillæg på differencen imellem løntrin 42 og 46. 

De ansvarlige for kommunikation via hjemmeside og Facebook ydes et tillæg på kr. 3.000 

(31.3.2000). 

Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer ydes et pensionsgivende tillæg på differencen imellem 

løntrin 42 og 43. Hertil lægges et tillæg på kr. 10,65 (31.03.00) per frikøbstime. 

Tillægget reguleres efter reguleringsprocenten. 

 

Fastsættelse af frikøbstimer 

Frikøbet fastsættes til 6700 timer på højeste løntrin inklusive pension og 

lønomkostninger for tjenestemandsansatte ansatte lærere i skoleåret 2019/2020. 

Frikøbet dækker perioden fra 1. april 2019 til 31. marts 2020, skønt det først kan 

indregnes fra skoleårets start. 

Kredsstyrelsen bemyndiges til at konvertere en del af frikøbet til yderligere assistance på 

kontoret.  



 

 

Desuden kan en del af frikøbet konverteres til timebetaling af særligt inviterede til 

kredsens aktiviteter. 

Kørselsgodtgørelse 

Kørselsgodtgørelse ydes til alle tillidsvalgte, udpegede og særligt inviterede efter statens 

satser. 

Budget 2019 og fastsættelse af kredskontingent 
Dagsordens pkt. 8 

v/ Helle Billund 

 

   

2018 

Regnskab 

             

2019  

Budget 

 

  

 

 Kontingentindtægter   2.684.703 2.755.000 

 

Udgifter 

 

  

 

 Ydelser m.v.   1.807.795 1.830.000 

Styrelse og tillidsrepræsentanter   168.620 42.500 

Medlemmer   50.672 200.000 

Administrationsomkostninger   389.462 389.500 

Lokaleomkostninger   222.094 263.000 

Afskrivninger   0 0 

     

Resultat før renter   46.060 30.000 

Finansielle indtægter   91.199 27.000 

Finansielle omkostninger   -169.637 0 

Resultat før skat   -32.378 57.000 

Skat             -1.892 0 

ÅRETS RESULTAT   -34.270 57.000 

 

Regnskab og Budget for Særlig Fond 

   2018  2019 

 

Omkostninger ved OK2018   -84.108  0 

Gebyrer   -182  0 

Renteindtægter    +2.025  0 

Kursregulering af værdipapirer   -309.464  0 

Udbytte – værdipapirer     +128.144         +120.000 
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Andel i administrationsomkostninger  

Kolding Lærerkreds   -15.000  -35.000 

Resultat før skat   -278.585  85.000 

Skat af resultat   0  0 

ÅRETS RESULTAT   -278.585  85.000 

 

Fastsættelse af kredskontingent 

Kredsstyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at kontingentet ændres og fastsættes til  

Fraktion 1+2: 470 kr. pr. måned en stigning på 10 kr. pr. måned 

Fraktion 4: 89 kr. pr. måned, en stigning på 5 kr. pr. måned 

Fraktion 6: 108 kr. pr. måned, en stigning på 5 kr. pr. måned 

Kontingentforslag 2019  

Forslagsstiller: Kredsstyrelsen 

Kontingent forslag 2019 pr. 1. april 2019 

 Kreds pr. md. DLF pr. md. Pr. md. i alt Hele året 

 

Fraktion 1-2 

 

 

257 

 

213 

 

470 

 

5.640 kr. 

 

Fraktion 4 

 

 

18 

 

71 

 

89 

 

1.068 kr.  

 

Fraktion 6 

 

14 

 

94 

 

108 

 

1.296 kr. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bemærkninger til budget 2019 

 

Budgettet er lavet ud fra en ændret kontingentindtægt på 257 kr. pr. medlem pr. måned. 

I alt ca. 2.755.000 kr.  

Der er småjusteringer på de enkelte poster, men ellers er forbruget stort set uændret. 

Der er sat mere af til psykologhjælp til medlemmer ift. 2018, i alt afsættes 60.000 kr. Der 

har desværre været behov for at afsætte flere penge, og vi følger naturligvis behovet og 

justerer i forhold til denne ekstra medlemshjælp. 

Vi kalkulerer med et overskud i budgettet på 57.000 kr. og vores egenkapital er pr. 

31.12.2018 1.599.844 kr. 

 


