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Mundtlig beretning 2017 

Anders Petersen/kredsformand Kolding Lærerkreds 

Jeg vil vanen tro begynde med at byde jer medlemmer hjertelig velkommen til den årlige 

generalforsamling. Dejligt at se, at så mange har valgt at tilbringe en aften med såvel fagpolitisk indhold 

samt det mere hyggelige og sociale samvær. Når vi mødes til den årlige generalforsamling er det dels for at 

se tilbage på, hvad der er hændt i den forløbne periode, men selvfølgelig også for at se fremad og hvilke 

udfordringer der ligger lige om hjørnet. 

På sidste generalforsamling fik vi bemyndigelse til at afholde generalforsamling på en lidt anderledes måde 

end vi plejer. Da vi ikke har valg, har vi valgt at invitere Rasmus Willig til at komme med et indspark, 

omkring det at forholde sig kritisk som medarbejder, til de procedurer der er på arbejdspladsen. De seneste 

år har der været en tendens til, at hvis medarbejdere på alle niveauer ytrer sig kritisk og ikke har ja-hatten 

på, bliver man betragtet som værende besværlig og negativ. Ombudsmanden har flere gange påpeget, at 

offentlige ansattes ytringsfrihed er under pres og det i høj grad er en fare for det demokrati alle hylder. Jeg 

har tidligere nævnt denne tendens, ikke mindst på baggrund af den afskedigelsessag, der var omkring Erik 

Schmidt fra Odense kommune. Men det vil I senere høre mere om, når Rasmus Willig tager over. Men det 

er i høj grad en problematik vi skal tage alvorligt i det såkaldte konkurrencesamfund. At Rasmus Willig 

kommer, betyder også, at jeg vil begrænse min mundtlige beretning i år. 

2016 har på mange områder været et specielt år. Ikke bare på skoleområdet, men i en globaliseret verden 

må man nødvendigvis nævne Brexit, krigen i Syrien og den store flygtningeproblematik og ikke mindst valg 

af en helt ny type præsident i USA, der i høj grad kommunikerer på de sociale medier. Han lader ikke til at 

have noget filter overhovedet. I forbindelse med udarbejdelsen af den årlige beretning leder man ind i 

mellem efter en god punchline, men jeg kan betro jer, at der er, ingen af Donald Trumps udtalelser, der har 

fundet vej. Hvis Donald Trump havde været elev på en dansk folkeskole, ville han nok ud fra skolens 

regelsæt om god og sober kommunikation læne sig op af en bortvisning eller i det mindste konfiskation af 

sin IPhone. Den egentlige konklusion er, at de sociale medier er ved at trumfe de etablerede medier. Det 

kan også i høj grad få indflydelse på vores demokrati og den måde vi kommunikerer på. Vi oplever jo også i 

høj grad at vores egne folkevalgte tweeter om alt mellem himmel og jord. Det kan vel bedst beskrives som 

kommunikationens Wilde West. Så ud fra det nye begreb ”alternative fakta”, er det vel ikke forkert at sige, 

at vi er samlet en 600-700 mennesker og at det er synd for alle dem der står uden for og ikke kan komme 

ind. 

 Men lad os tage det hele i kronologisk rækkefølge. Vi har fået en ny regering og dermed også en ny 

undervisningsminister. Et interessant valg, da Merete Riisager på ingen måde er tilhænger af 

Folkeskolereformen. Man kan vist roligt konstatere, at en overskrift på hende må være ”forvandlingskugle”, 

nemlig fra modstander til minister. Hun skal nu sammen med forligskredsen, som hun jo oprindelig ikke er 

en del af, balancere mellem hendes oprindelige holdning til reformen og så forligskredsens holdninger. 

Noget af en balancegang. I regeringsgrundlaget, er der lagt op til justeringer, men når man begynder at 

spørge ind til, hvilke justeringer, der er udsigt til, undgår vores nye minister at blive konkret og henviser til, 

at hun først skal tale med forligspartierne om eventuelle justeringer. 
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DLF har været hurtigt ude med tre hovedområder, man ønsker, at ministeren skal ændre. For det første, 

skal vi have gjort op med den omsiggribende detailstyring af folkeskolen, som vi i særdeleshed oplever fra 

Christiansborg, men også i kommunerne. Enøjet målstyring går ud over fordybelse, dannelse og kritisk 

tænkning. OECD har i årevis påpeget, at stor autonomi til skolerne og lærerne kan aflæses positivt i 

elevernes resultater. Folkeskolen har været en stærkt medvirkende faktor til at gøre Danmark til et rigt og 

velstående samfund. Ved at fjerne det pædagogiske og filosofiske grundlag under folkeskolen risikerer vi at 

få et på alle måder fattigere samfund og det er netop den usikre og bekymrende kurs som 

Folkeskolereformen har sendt os ind på. 

For det andet, skal læreren have forudsætninger og rammer for at kunne lykkes med sin opgave. Det er på 

ingen måde nemt at være lærer og skal ikke være det. Men så må politikerne også tage ansvaret for, at 

lærerne har reelle muligheder for at leve op til kravene. Det må være et mål, at vi ikke skal undervise mere 

end 24 lektioner om ugen. Med de mange opgaver, der følger med undervisningen, er der i høj grad tale 

om et fuldtidsjob, hvis opgaven skal løses kvalificeret. 24 lektioner svarer i øvrigt til lærernes 

undervisningsforpligtigelse i Finland og Ontarrio. To undervisningssystemer som politikerne herhjemme 

gang på gang fremhæver. 

For det tredje, skal den enkelte skole have reelle muligheder for at løse sin opgave. Samtidig med at 

antallet af lærere er reduceret med 3 gange så meget som antallet af elever er faldet, er det 

lovgivningsmæssigt besluttet, at specialklasse-eleverne i stort omfang inkluderes i folkeskolen.  Dette skal 

ligeledes ses i relation til, at elevernes timetal er blevet forøget med 36 % siden reformens ikrafttrædelse.  

Det hænger naturligvis ikke sammen og det er nødvendigt at folkeskolens økonomi genoprettes. 

Folkeskolen har i lang tid været kastebold mellem stat og kommune. Det er næsten ubærligt at høre 

folketingspolitikere kaste ansvaret for den manglende økonomi i hovedet på kommunerne, når man gang 

på gang fra folketinget side reducerer i bloktilskuddet og dermed gør det umuligt for den enkelte kommune 

at skabe et solidt økonomisk fundament for folkeskolen. Det er derfor noget flot, når Merete Riisager 

udtaler, at ”hvis der er noget galt med skolen i din kommune, så gå til din borgmester.” Vi har brug for et 

bredt samarbejde om at løse folkeskolens udfordringer, så folkeskolen også i fremtiden er Danmarks 

vigtigste samfundsinstitution, og dermed fortsat er folkeskole af navn og ikke bare i grundloven.  

Folkeskolen er reelt den sidste egentlige kulturinstitution vi har tilbage i Danmark, og derfor er der grund til 

at fremhæve det fornuftige i, at vi skal leve sammen og derfor skal vi lære sammen. 

”Nu skal folkeskolen have ro” er et nyt slogan fra politikere, men det er vel de færreste der tror på den, for 

folkeskolen har aldrig haft ro, den er og skal være i en varig udviklingsproces, men giv os da for pokker 

rammerne til at opfylde de mål, der bliver stillet. 

Det handler naturligvis rigtig meget om økonomi og vi må desværre konstatere, at folkeskolen ikke er et 

højt prioriteret område i den nye finanslov. Der blev godt nok afsat 500 millioner kroner over 3 år som 

skoler, efter de har forbedret deres resultater, kan søge. En mærkelig tilgang, da de skoler der har massive 

problemer nok har brug for pengene til at iværksætte forbedringer. Men det er selvfølgelig helt i 

overensstemmelse med en konkurrencestatstænkning. Men grundlæggende er det Folketingets opfattelse, 

at på nuværende tidspunkt burde skolereformen være fuldt implementeret og derfor er det tilskud der blev 

givet til kommunerne i forbindelse med implementeringen forsvundet. Et udtryk for totalt manglende 

indsigt og en total døvhed og blindhed overfor de faktiske forhold i den danske folkeskole. 
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Ved budgetforhandlingerne i Kolding valgte politikerne at kompensere for det manglende tilskud, og det 

var rigtig godt, men det er nødvendigt at analysere på det sidste budgetforlig, for med en ny 

kommunaldirektør ændredes budgetlægningsprincipperne sig markant. For i budget 2017-2018 ligger der 

en lang række uspecificerede rammebesparelser, der først senere vil blive synlige for borgerne og os 

medarbejdere efterhånden som de udmøntes. For god ordens skyld skal det lige pointeres, at vi siden har 

fået en ny kommunaldirektør, nemlig Thomas Boe, som må få det bedste ud af den budgetprocedure som 

forgængeren valgte. 

Politikerne overlader ansvaret for at foretage de nødvendige efterfølgende prioriteringer og konkrete 

besparelser til embedsværket og brugerbestyrelserne. Vi skal i den grad som medarbejdere være helt klar 

over, at de store ikke konkrete udmøntede rammebesparelser allerede er lagt ind som reduktioner i 2017, 

og ikke mindst i de kommende års besparelser. Reduktionerne er således allerede gennemført, og pengene 

vil ikke være til stede, uanset om de politiske visioner om at arbejde smartere og mere effektivt ikke lader 

sig konkret realisere.   

Det har været et politisk mål, at der skal større tværfaglighed ind i arbejdet mellem forvaltningerne. Det er 

på mange måder en god tænkning da vi hele tiden skal gøre tingene på den bedst mulige måde, men det er 

vigtigt at få et overblik over de steder vi allerede arbejder tværfagligt, før man griber til organisatoriske 

ændringer. Den nye direktion har netop haft tværfagligheden som tema for årets lederkonference med 

titlen: Ledelse i samspil – løsninger på tværs.  

Udmøntningen af rammebesparelserne kan medføre massive nedlæggelser af stillinger, da den 

overvejende del af det kommunale budget er lønomkostninger. Det er en ringe trøst, når politikerne op til 

et valgår hævder, at de vil forsøge at undgå fyringer, men i stedet bruge naturlig afgang til at reducere 

antallet af stillinger. Antallet af hænder vil alt andet lige blive færre, opgavemængden må formodes stadig 

at vokse og ønsket om forbedret kvalitet vil uden tvivl fortsat stige. Som medarbejder vil vi blive endnu 

mere pressede, med stress, sygdom og fravær til følge. Politikerne har i budgettet allerede indarbejdet 

besparelser, som følge af et forventet mindre fravær og længere vakance på ledige stillinger, hvor de 

resterende medarbejdere skal løbe hurtigere. Det hænger ganske enkelt ikke sammen. 

Politikerne har i budgetlægningsprocessen valgt en metode, der gør det ulige vanskeligt for alle at følge 

med i, hvordan budgettet tilrettes og reduceres forud for den for offentligheden mere synlige del i 

budgetarbejdet. I tiden forud for budgetforhandlingerne er der allerede indlagt store besparelser. Faktiske 

besparelser på 60 millioner kroner. Når det så kommer til den mere synlige del af budgetprocessen, nemlig 

budgetforliget, så bliver det kun det gode, nemlig budgetudvidelserne, der sættes i fokus. Det fremgik 

tydeligt af de politiske partiers pressemeddelelser. Her hed det, at der ved forligets indgåelse var sket en 

styrkelse af skoleområdet. Men regner man lidt på tallene var der med de indlagte besparelser tale om en 

faktisk besparelse på 1,7 millioner kroner og ikke en udvidelse af folkeskolebudgettet. I stilhed havde man 

først indlagt besparelser og så med stor mediebevågenhed efterfølgende, for at sige det populært 

tilbagekøbt nogle af besparelserne. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at der i basisbudgettet for de 

kommende år er indlagt store besparelser. 

Ligeledes har politikerne et ønske om at opbygge en investeringsfond for at sikre Kolding Kommunes videre 

udvikling. Det kan naturligvis lyde fornuftigt, men man skal bare have øje for, at pengene til denne 
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investeringsfond kun kan fremkomme ved besparelser på driften. Så ligegyldigt, hvor vi arbejder, om det er 

folkeskole, specialskole, PPR, UU eller CSV kommer vi til at mærke økonomiske forringelser. 

Oven i disse besparelser viste det sig desværre i november måned, at der var sket en markant stigning i 

elevtilgangen til de private skoler. En stigning, der betød, at BUF måtte ud i al hast og dække et underskud 

på 8 millioner kroner. Det har betydet, at der allerede nu er sket mærkbare reduktioner på skolerne og 

uden at male fanden på væggen kan det desværre betyde, at vi til foråret kommer ud i en 

forflyttelsesrunde. Nu ved man aldrig, hvad der sker, og vi har en erfaring, der viser, at der altid er ansatte 

der flytter, oftest af private grunde, til andre kommuner og dermed kan være medvirkende til, at man 

undgår forflyttelser. Men det betyder så, at vi bliver færre hænder og en sandsynlig konsekvens af dette er, 

at undervisningstimetallet stiger for den enkelte lærer. Det er bydende nødvendigt, at der sker en skarpere 

prioritering af opgaverne på den enkelte skole, hvis dette bliver en realitet. Her påhviler det i høj grad 

ledelsen i samarbejde med de ansatte at få sat klare rammer for, hvad der er muligt og ikke er muligt.  

Vi har fortsat en kæmpe opgave, når der gælder inklusion. Det er rigtig godt, at vi fortsat har specialskoler, 

og at vi ifølge vores inklusionsstrategi  ikke bare har forsøgt at inkludere alle børnene i folkeskolen. Men 

specialskolerne er i den grad også presset. 

Mange lærere har oplevet følelsen af magtesløshed i forbindelse med inklusion. Og for nogle har det haft 

alvorlige konsekvenser for deres arbejdsliv. Uagtet støtte fra AKT og PPR har nogle børns adfærd 

umuliggjort inklusionsopgaven. Det er desværre den side vi oplever i kredsens daglige arbejde. For kort tid 

siden gennemførte vi en meget lille undersøgelse vedrørende inklusion, som udelukkende henvendte sig til 

almenområdet. Ca. 60 % af jer besvarede undersøgelsen, hvilket ikke kan siges at være pralende, men den 

gav dog et fingerpeg om, hvordan det står til. Særlig markant er det at 75 % angiver, at der er elever, der 

ikke får den støtte, de har behov for. Ligeledes kan det konkluderes, at medarbejdere og ledelse bør 

optimere deres samarbejde når det gælder vanskelige elever. Det er af største vigtighed, at der ved 

skoleårets planlægning, herunder fagfordeling og fordeling af andre opgaver, tages højde for, at der er 

elever med særlige behov i klassen. 

Som nævnt i sidste års beretning har vi haft en stor rokade på specialområdet. Den har langt fra været 

uproblematisk.  Det har kostet mange kræfter at få tingene til at lykkes, ikke mindst på det 

bygningsmæssige område, men på sigt, skal det nok falde på plads. 

Den stigende tilgang til private skoler er naturligvis en udfordring. Vores BUF direktør, Helle Thiele, har 

nedsat en arbejdsgruppe, der skal prøve at finde årsagerne til denne udvikling. Det bliver ikke en let 

opgave. Fra dagspressen og utallige indlæg ved vi, at inklusion har fået en del til at fravælge folkeskolen 

som første prioritet. De lange skoledage kunne også være en årsag. Andre har peget på, at 

forældresamarbejdet er for dårligt og at serviceniveauet er faldet drastisk i takt med de manglende 

resurser. Der er nok ikke noget entydigt svar, men en ting er sikkert, at det har betydet enormt meget, at 

folkeskolen har været politisk kampplads de seneste år. På trods af fremgang i diverse test, herunder Pisa 

testene, har Folketingets politikere over en bred kam, ikke været sene til at kritisere folkeskolen samtidig 

med, at de pålægger skolen at løse det ene sociale problem efter det andet. 

Et andet konkurrenceparameter kan være skoledagens længde. En lang række private skoler, der ikke er 

pålagt de samme regler som folkeskolerne, har fra dag et haft kortere skoledage. Den mulighed er der nu i 
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højere grad åbnet op for i folkeskolen. Undervisningsminister Merete Riisager vil iværksætte 50 forsøg 

landet over omkring kortere skoledag. Lokalt blev det vedtaget i forbindelse med budgetforliget, at der i 

det kommende skoleår også skal iværksættes forsøg med kortere skoledage i Kolding Kommune. Det 

fremgår af budgetnoten, at det pålægges BUF at initiere forsøg ved mindst 3 skoler med kortere skoledage 

og 2 voksne. Dette skal ske indenfor den nuværende lønsum. Ligeledes hedder det i budgetnoten, at de 

faglige organisationer skal inddrages i arbejdet vedr. kriterier for ansøgning om at blive pilotprojektsskole i 

forhold til § 16 b. Kredsen har deltaget i dette arbejde og BUF direktør Helle Thiele har foreslået, at det 

bliver muligt at indføre forsøg i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Dette har 

Uddannelsesudvalget taget til efterretning, så det bliver nu muligt at søge om at blive pilotskole for det 

kommende skoleår. Der skal naturligvis foreligge en kvalificeret pædagogisk argumentation for at komme i 

betragtning til forsøget. Ansøgningsfristen er den 1. april 2017. 

Den længere skoledag har været det helt store kritikpunkt af skolereformen, siden den trådte i kraft i 2015. 

En undersøgelse som Epinion har foretaget for Undervisningsministeriet viser, at 30% af landets folkeskoler 

i dag har forkortet skoledagen, og at hver anden kommune i princippet har givet skolerne lov til at forkorte 

skoledagen. Formanden for forældreforeningen Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mener, at 

mange skolebestyrelser oplever, at det er for besværligt og omstændeligt at søge dispensation i forhold til 

kortere skoledage. Hun er overbevist om, at mange flere ville søge, hvis det var lettere. Det skal også i 

denne forbindelse nævnes, at skoleledernes formand Claus Hjortdal ikke er tilhænger af en kortere 

skoledag, da han mener vi er godt på vej til at udfylde rammerne for den understøttende undervisning på 

en god måde. Anderledes positiv er vores egen formand, Anders Bondo Christensen, der mener, at det er 

rigtig godt, at ministeren har lyttet til de mange henvendelser fra lærere, elever og forældre om, at der er 

brug for at kunne tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt for at skabe kvalitet. Nu må vi så afvente 

ansøgninger vedr. en kortere skoledag, og se hvad det hele munder ud i. Eleverne har i alt fald forsøgt at 

råbe politikerne op med dette års vindersang til børne MGP: ”Gi’ mig mer’ – frikvarter.” 

Når vi næste år mødes til generalforsamling hedder det 2018 og dermed er der nye 

overenskomstforhandlinger. Allerede nu er DLF i gang med de indledende overvejelser. VI skal ikke hænge 

fast i fortiden, men det var alligevel interessant, da Helle Thorning gav et interview i dagbladet Politiken. 

Her gav hun overraskende den indrømmelse, at der var tale om aftalt spil mellem KL og Finansministeriet, 

da lærerne blev lockoutet i 2013. Selvom hun senere ønskede at korrigere sine udtalelser var der ikke noget 

at tage fejl af. Helle Thorning iværksatte ikke lockouten. For det kan regeringen ikke. Det hun sagde, var, at 

regeringen besluttede lockouten og det kan en regering sagtens. Den kan nemlig beslutte, at den vil give 

arbejdsgiveren – her KL -grønt lys til at starte en lockout, idet regeringen garanterer, at den vil gå hele 

vejen. Og det var reelt, hvad der skete. En grov krænkelse af den danske model. Det vidste vi godt i 

forvejen. Det interessante var, at hun talte over sig. Også ved OK-15 blandede regeringen sig, da de ikke 

ønskede hverken de 15 punkter eller at lærerne skulle have ret til selv at placere den 6. ferieuge. Vi må 

håbe at der i 2018 bliver tale om reelle forhandlinger mellem KL og LC/DLF. Vi har fortsat ingen 

arbejdstidsaftale, men er omfattet af lov 409. Allerede nu står det klart, at et af målene for OK-18 er at få 

en reel arbejdstidsaftale vedr. lærernes arbejdsforhold. Det bliver nok en svær opgave. Der er ingen i 

kredsstyrelsen, der ønsker nok et forhandlingssammenbrud og en deraf følgende konflikt. Der er mange 

holdninger i en forening som vores, men det er kredsstyrelsens klare opfattelse at et flertal af lærerne her i 

Kolding Lærerkreds ikke ønsker endnu en konflikt. Det er helt klart, at et flertal ønsker en anstændig 

forhandlingsløsning.  
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Men modsat påhviler der i høj grad KL et stort ansvar for, at vi når i mål. Det skylder de i høj grad. Hvis de 

virkelig ønsker at have ansvaret for den danske folkeskole, har de et kæmpe ansvar for, at vi som ansatte 

lærere får de nødvendige rammer, så vi kan lykkes med opgaven. Allerede i næste uge er der 

formandsmøde vedr. OK-18 og vi vil løbende holde jer orienteret, men vi vil også bestræbe os på at komme 

rundt til klubmøder på alle skoler i forbindelse med overenskomstforhandlinger 2018. Det er vigtigt, at vi 

som medarbejdere er godt orienteret om disse forhandlinger. 

Der er måske ikke så meget optimisme at hente i det foregående. Den nu afdøde sanger og digter Leonard 

Cohen har i et digt ”Anthem” en linje der lyder: ”There is a crack in everything, that is how the ligth gets in.” 

Selv om vi er omgivet af mange mure, så hænder det heldigvis, at lyset trænger igennem fugerne. DLF har 

netop afsluttet en medlemsundersøgelse, der kortlægger mange interessante tendenser og ønsker fra 

medlemmernes side. 

Der er et tydeligt billede der viser, at rigtig mange medlemmer ikke har glemt 2013, med det voldsomme 

overgreb fra regeringen og KL. Til gengæld er vi også kommet så langt, at rigtig mange medlemmer ønsker 

at kommer videre og søge nye veje til at genvinde glæden ved arbejdet. Når man ser, hvad der sker rent 

lokalt kan man ikke andet end kippe med flaget. En lang række Koldingskoler har markeret sig positivt på 

forskellig måde, og hvis man lister op, hvad Kolding Kommunes skoler deltager i af projekter alene og i 

samarbejde med eksempelvis Pædagogisk Center er denne liste ganske imponerende. Det burde i høj grad 

aftvinge respekt for folkeskolen i Kolding Kommune så heldigvis findes og trives arbejdsglæden på trods af, 

at der er nogle kraftige mure der påvirker vores arbejde. Men selv om man er presset i hverdagen, er der 

sprækker, der tillader lyset at trænge ind, og der eksisterer fortsat blandt os medlemmer et rigtig godt 

kollegialt fællesskab på de forskellige arbejdspladser.  

Selv om vores hverdag er meget fragmenteret er det dejligt at opleve at fællesskabet stadig eksisterer. 

Fællesskabet er og bliver en bærende kraft i vores arbejde og det er den også for Danmarks Lærerforening. 

Det er ikke længere en selvfølge, at man som nyuddannet melder sig ind i en fagforening. Det viser 

medlemsundersøgelsen også, men hvis vi vil forbedre vores løn- og arbejdsvilkår er det nødvendigt, at vi 

fortsat er en forening med en meget høj organisationsprocent. Undersøgelsen viste, at mens 

medlemmerne oplever den lokale Lærerkreds som meget nærværende, opleves Danmarks Lærerforening 

centralt som knapt så nærværende. Det er naturligvis noget man skal være opmærksom på, for det er 

vigtigt at forstå, at de resultater foreningen har opnået er sket i et samspil mellem medlemmer, TR, lokal 

Lærerkreds og hovedstyrelsen. Så husk vi skal stå sammen og det skal vi også i 

overenskomstforhandlingerne i 2018. 

Til slut en lille praktisk meddelelse vedr. kontingent. Fra den 1. august ændres kontingentsatserne, da vi er 

færdige med at betale til særlig fond i forbindelse med lockouten i 2013. Det betyder, at de der tog lån, 

tjenestemænd og alle ansatte efter 1. april 2013 fra den 1. august skal betale 460 kr. i kontingent mod de 

nuværende 567 kr. pr måned.  De der ikke tog lån har haft et særdeles lavt kontingent, nemlig 147 kr. og nu 

stiger de også til 460 kr. der var det oprindelige kontingent før lockouten i 2013. Umiddelbart har 

kredsstyrelsen ingen planer om kontingentstigninger. 

Jeg er ved vejs ende med denne forkortede udgave af en mundtlig beretning. Jeg vil slutte denne mundtlige 

beretning med at rette en stor tak til jer medlemmer for godt samarbejde i det forløbne år. Tak til 

forvaltningen, Børne- og Uddannelsesdirektør Helle Thiele for et godt og konstruktivt samarbejde i det 
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forløbne år, og samtidig et stort velkommen til vores nye skolechef Lars Svenson.  Vi ser frem til et godt og 

tillidsskabende samarbejde. Også en tak til forhenværende skolechef, Morten Kirk Jensen, for et godt 

samarbejde gennem mange år. Tak til ledernetværket. Det er vigtigt, at vi fortsætter den gode dialog. Tak 

til seniorerne. Også tak til Madlen, for arbejdet på kontoret. Og så selvfølgelig en stor tak til Kredsstyrelsen 

for samarbejdet igennem året.  

Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen og håber på en god og konstruktiv debat.  

 


