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Forord 
En beretning er normalt en status over, hvordan året er gået, men da kredsstyrelsen kun hvert andet år udarbejder en skriftlig 
beretning, vil det i denne beretning være med et tilbageblik på de sidste to år. 
Den skriftlige del af beretningen, som her foreligger, er udarbejdet af formanden, næstformanden og de enkelte kredsstyrelsesmedlem-
mer. Beretningen er herefter behandlet og godkendt af en samlet kredsstyrelse. 
Kredsstyrelsen har besluttet, at den skriftlige beretning mere vil være en oplistning af de temaer, problemstillinger, forhandlinger og sa-
ger, som styrelsen og formandskabet har været inde over i perioden, og at fokus lægges på enkelte af de problemstillinger, som kredsen 
har været involveret i, og som har krævet mange resurser.  
 
Kredsstyrelsen har godkendt, hvilke temaer den mundtlige beretning indeholder, mens selve udformningen er formandens. 
 
Grundet Corona blev vi nødt til at aflyse vi vores generalforsamling fredag den 13. marts 2020, og vi indkalder hermed til en ny ordinær gene-
ralforsamling. Vi har ikke ændret i den skriftlige beretning ud over konsekvensændringer af flytningen (dato og dette afsnit).  
 

Indkaldelse 
Silkeborg Lærerforenings generalforsamling afholdes torsdag den 3. september kl. 17.00 på VIA i sal 1. 
 
Af hensyn til traktementet under generalforsamlingen vil kredsen gerne have tilmelding. 
Tilmelding kan ske via din tillidsrepræsentant eller, hvis du ikke har den mulighed, til kredskontoret senest den 25. august 2020. 
 

Redaktionen af den skriftlige beretning er afsluttet 18. februar 2020 med ændringer i datoen for afholdelse af generalforsamlingen samt 
forordet den 24. juni 2020.  
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Dagsorden 
 
Generalforsamling i Silkeborg Lærerforening 2020 
 
Tid – torsdag den 3. september kl. 17.00 
Sted – VIA, sal 1 
 
Dagsorden 
 
17.00  Mødets åbning 
 
1.   Valg af dirigent 

Godkendelse af mødets forretningsorden 
 
2.  Beretning 

Skriftlig beretning samt formandens mundtlige beretning 
 
3.   Regnskabsaflæggelse 
 
4.   Vedtægtsændring 
 
5.   Indkomne forslag 
 
6.  Budget og fastsættelse af kontingent 
 
7.  Valg til kredsstyrelsen 
 
8.  Eventuelt 
 
Under dagsordenspunktet ”Mødets åbning” har vi bedt Gordon Ørskov Madsen, formand for overenskomstudvalget, om at fortælle om de 
periodeforhandlinger, der med stor sandsynlighed pågår på det tidspunkt.  
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Forslag til  

Forretningsorden for generalforsamlingen 
 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 
 

2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 
Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom forman-
dens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstem-
ningen om beretningen. 

 
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Dirigenten har til opgave at søge ge-

neralforsamlingen afviklet i overensstemmelse med den udarbejdede tidsplan. 
Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 

 
4. 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. 
 

5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestem-
melse. 

 
6. Generalforsamlingen kan beslutte at lukke talerrækken, hvorefter kun de indtegnede talere samt formanden og forslagsstilleren 

kan få ordet. 
 

7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten, efter de er fremsat fra talerstolen. Dirigenten bestemmer i hvil-
ken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

 
8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog vedtægternes § 14, hvorefter ændringer af foreningens vedtægter 

kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 
Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis 5 af de fremmødte begærer det. 
Formanden eller kredsstyrelsen kan til enhver tid foranledige skriftlig afstemning. 
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Indledning 
I 2016 startede vi en ny styrelse med et nyt formandskab. Alle blev genvalgt i 2018, og der har derfor været kontinuitet i vores 
arbejde gennem 4 år.  
Vi har arbejdet strategisk med vores indsatsområder og det er dem, I kan læse om i vores beretning.  
 
Else Tiedemann, som bl.a. har været vores arbejdsmiljøansvarlige i styrelsen, udtræder af kredsstyrelsen. Hendes viden og kompetencer 
inden for arbejdsmiljø har været en stor styrke for kredsstyrelsesarbejdet. Vi ønsker Else alt mulig held og lykke med det nye, hun skal i 
gang med.  
 

Involverende fagforening  
Siden 2013 har Danmarks Lærerforening søgt andre veje at gå for at få mere indflydelse på lærerens 
arbejdsliv. På kongressen i 2017 vedtog Danmarks Lærerforening, at foreningen med udgangspunkt i 
det, vi i foreningen kalder den involverende fagforening, vil øge medlemmernes deltagelse og enga-
gement for gennem foreningens fællesskab at opnå resultater til gavn for alle medlemmer på alle 
arbejdspladser.  
Målet er, at der på alle arbejdspladser eller i kommuner iværksættes et eller flere konkrete initiati-
ver, som vil bidrage til at styrke lærernes professionelle identitet og ansvar, bl.a. ved at styrke med-
lemmernes muligheder for at lykkes med deres opgave, forbedre arbejdsvilkårene, skabe mening i 
opgaveløsningen og fremme medlemmernes indflydelse på beslutninger og prioriteringer på deres arbejdsplads og i kommunen. Initiati-
verne skal desuden bidrage til at styrke og udvikle en fri og levende debatkultur på arbejdspladserne. 
 
Pilotkreds. 
Silkeborg Lærerforening blev i 2018 udvalgt som pilotkreds for at sætte fokus på denne strategi, og kredsen fik dermed mulighed for at få 
sparring med en konsulent fra DLF. Det havde vi stor gavn af. Kredsen skulle så til gengæld være en del af en gruppe, som efterfølgende 
kunne vidensdele – erfaringer som DLF har kunnet bruge i deres arbejde med andre kredse, som ville arbejde med involvering. 
 
Vores projekt – hvad skal de nye penge bruges til? 
Efter kommunalvalget i 2017 blev der indgået en konstitueringsaftale, hvoraf det fremgik, at der skal tilføres flere penge til skoleområdet. 
Det blev aftalt, at Silkeborg Kommunes skolevæsen skal på et landsgennemsnit, hvad angår tildelingen pr. elev i folkeskolen. I 2017 var 
tildelingen pr. elev ifølge Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation 60.000 kr. pr. elev, og i 2017 var det nationale gennemsnit på 
65.000 kr. pr. elev. Silkeborg Kommunes politikere tog udgangspunkt i lærerforeningens tal, og lavede derfor en plan for, hvordan Skole-
området kunne tilføres ekstra 60 mio. kr. over fire år, sådan at skolernes budgetter bliver løftet tilsvarende fremover. 
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Silkeborg Lærerforening ville på denne baggrund være proaktive og startede et projekt 
sammen med den lokale formand for skolelederforeningen, en lærer samt en repræsen-
tant for forældrene. Vi ønskede at høre lærerne, skolebestyrelserne samt lederne om, hvad de 
kunne ønske, de nye penge skulle bruges til.  
Der blev sendt et brev ud til skolebestyrelserne, så de kunne ytre sig, og vi tog rundt til faglige 
klubber på skolerne for at spørge lærerne om det samme. Det var en god proces, og det er altid 
godt for os i kredsstyrelsen at komme ud på skolerne og møde vores medlemmer for at høre, hvad 
de har at fortælle os om deres hverdag. En hverdag hvor work – life – balancen er presset, og hvor 
lærerne er pressede på mange undervisningstimer og mange opgaver i forhold til den arbejdstid, 
der er til rådighed.  

Vi fik mange bud med os, og de var meget enslydende – også samstemt med forældrene, f.eks. at alle ønsker flere uddannede lærere i 
skolen og at alle ønsker færre undervisningstimer og dermed mere forberedelsestid til lærerne. 
Disse anbefalinger blev overleveret til Børne – og Ungeudvalget af en forælder og tre lærere. Det var et godt møde, for det gav mulighed 
for dialog og spørgsmål mellem lærere, politikere og forældre.   
  
Ud over vores rundrejse til faglige klubber på skolerne har kredsstyrelsen også besøgt faglige klubber uden for folkeskolen. Kredsen op-
søger alle mindre medlemsgrupper, da det er vigtigt for os at høre om dagligdagen og øge det direkte kendskab til de arbejdspladser, der 
ligger uden for folkeskolen.  
 
Vi fortsætter med at arbejde involverende. I skoleåret 2019-2020 ønsker kredsen at støtte TR og lærerne på de enkelte arbejdspladser. 
Det bliver til forskellige projekter målrettet de enkelte arbejdspladser og det, man her kunne tænke sig at arbejde for at udvikle og ændre 
på.  
Vi prioriterer højt at komme ud til faglige klubmøder, hvor vi har mulighed for at møde vores medlemmer og høre om deres dagligdag på 
arbejdspladserne. Det er afgørende informationer for vores arbejde, og dialogen er altid berigende.  
 

Arbejdstid 
Ved OK18 kunne der ikke indgås en central overenskomst om arbejdstid. Derfor aftalte de centrale parter at nedsætte en Lærerkommis-
sion, der skulle forestå analyser og afdækning af udfordringer og muligheder med arbejdstidsregler og lokale arbejdstidsaftaler på under-
visningsområdet i Danmark. Kommissionen fremlagde i december 2019 sine undersøgelser, afdækninger og analyser i Lærerkommissio-
nens rapport, der skaber et solidt vidensmæssigt afsæt for DLF og KL, når de i marts 2020 skal forhandle om arbejdstid på folkeskoleom-
rådet. Parterne, KL og DLF, har ved præsentationen af rapporten erklæret, at de nu har en fælles opgave med at tage ansvar for at bruge 
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den viden, der ligger i rapporten, som fælles afsæt til at få løst de udfordringer, som kommissionen peger på, at folkeskolen 
har, og som en arbejdstidsaftale skal adressere. 
 

- Større sammenhæng mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, teamsamarbejde og 
faglig udvikling. 
- En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag. 
- En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer. 
- Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale samarbejde på 
skolen. 
- Balance mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov. 
 
Det er DLF’s mål, at en central arbejdstidsaftale i sig selv skal udgøre et samlet og tilstrækkeligt arbejdstidsre-
gelsæt for anvendelsen af lærernes arbejdstid i alle kommuner, og det er samtidig tanken, at de eksisterende 
lokale arbejdstidsaftaler kan fortsætte, og at disse kan supplere og udfolde elementerne i den centrale ar-
bejdstidsaftale. 
 
KL og DLF blev desuden enige om projektet ”Ny Start” ved OK18. ”Ny Start” samarbejdet har både centralt og 

lokalt det formål at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen. Oplevelsen har både centralt og lokalt været, at aftalen om ”Ny Start” 
generelt har styrket samarbejdet mellem parterne.  
 
I Silkeborg førte samarbejdet ”Ny Start” til et fornyet syn på grundlaget for lærernes 
arbejde. I Silkeborg har lærerne haft Silkeborgaftalen siden 2014, og det har siden 
været kredsens mål og arbejde i samarbejde med tillidsrepræsentanterne at få afta-
len til at fungere til gavn for både lærerne og folkeskolen. Overenskomstfornyelsen i 
2015 og ”Ny Start” i 2018 gav begge gange muligheden for at justere Silkeborgafta-
len. I 2019 aftalte Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening en ny justering af 
aftalen med fokus på mødeplan, opgavebeskrivelser og en højere grad af sammen-
hæng mellem tid og opgaver. I APV’en fra 2018 kunne man f.eks. se, at 24 % af de 
ansatte i skoleafdelingen oplevede, at arbejdet tog så meget af deres energi, at det 
udfordrede privatlivet og dermed work – life – balancen. I Silkeborg har vi gennem 
den lokale aftale forsøgt at adressere de udfordringer, som kommissionen også fandt frem til – nemlig med kommissionens ord behovet 
for en stærkere sammenhæng mellem tid og opgaver og en hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer.  
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Enten har kommissionen kigget os grundigt over skulderen, da de var på besøg her i starten af 2019, eller også befinder vi os 
blot i den samme virkelighed med de samme synlige udfordringer. 
 
Resultatet af ”Ny Start” er desuden blevet til et lokalt kommunalt samarbejde og fokus på professionel kapital, et bedre arbejdsmiljø og 
nyuddannede, samt en tegnefilm, der kort og illustrativt fortæller, hvad det er for et grundlag, vi lokalt i Silkeborg samarbejder ud fra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For kredsen og kommunen er det et klart mål, at alle elementer i den lokale arbejdstidsaftale lever og fungerer på de enkelte skoler, og 
kredsen og kommunen indgår derfor i et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanter og skoleledelser for at få dette til at lykkes. 
I samarbejde med kommunen er der fortsat et arbejde med at implementere justeringerne af Silkeborgaftalen fra 2018. 
 

Organisationssamarbejde 
Lokalt samarbejder kredsen med LO, FTF og Fagligt Fællesskab (Fællesskab for organisationer, der repræsenterer kommunalt ansatte), for 
at styrke det lokale fagforeningsarbejde og for at sætte vægt og styrke bag fælles og lokale dagsordener som folketingsvalg, kommunal-
valg eller f.eks. lokale aftaler såsom seniorordninger. 



Skriftlig beretning 2020  

10 

 

I denne valgperiode er en af de største ændringer på arbejdsmarkedet siden Septemberforliget i 
1899 sket. 
DLF er sammen andre offentlige organisationer fusioneret med lønmodtagerne på det private arbejdsmarked 
i en ny Hovedorganisation – FH. 
Op til DLF’s kongres, hvor beslutningen om at fusionere var på dagsordenen, var Silkeborg Lærerforening nok 
en af de lærerforeninger, der havde drøftet perspektiverne i denne fusion mest. 

Kernespørgsmålet for drøftelserne var, om den samhørighed med andre faggrupper, der skulle bære nerven i en evt. mobilisering og støt-
te for andres arbejdsvilkår, nu også var til stede. Denne skepsis blev også forelagt på DLF’s kongres. Silkeborg Lærerforening ønsker et 
solidt fagligt organisationssamarbejde, og kredsen tilsluttede sig derfor fusionen. 
 
Silkeborg Lærerforening har siden da placeret sig centralt i de lokale drøftelser om, hvorledes den fremtidige organisering skal være, og 
hvilket indhold organisationen skal virke på. Det har kredsen gjort igennem sit arbejde i Fagligt Fællesskab, og som noget nyt er arbejdet 
desuden blevet suppleret med Silkeborg Lærerforenings formands deltagelse i LO’s forretningsudvalgsmøder, hvor LO har inviteret lærer-
foreningen med for netop at sætte skub til det fremtidige arbejde. 
 
Silkeborg for velfærd 
Som en udspringer af Danmark for Velfærd, hvor hovedkravet var, at velfærden skulle 
genoprettes, nedsatte vi en undergruppe i Fagligt Fællesskab, som hedder ”Silkeborg 
for velfærd”. Formålet var at sætte fokus på alle velfærdsområderne via debat om ind-
hold og ønsker for det gode liv. Det tager vi som Silkeborg Lærerforening også stor del 
i, da vi mener, at vi som fagbevægelse bør have blik for og tage medansvar hele sam-
fundet.   
 
Vi har afholdt 3 møder – et om børn 0-6 år, et om skolebørn og sidst et om ungdomslivet. 
På mødet om et godt børneliv havde vi besøg af Lola Jensen, og de fremmødte fik talt om det gode børneliv generelt, men det blev også 
meget konkret, da man her i Silkeborg var i gang med at indføre ”Trivsel på tværs”, som havde stor betydning for arbejdet i daginstitutio-
nerne. 
Mødet om skolebørnene handlede om kreativitet, hvor Alexander von Oettingen diskuterede dette med Thomas Blachman i en heftig 
debat.  
Det sidste møde handlede om ungdomslivet – både når det går den lige vej, og særligt når det tager et par ”omveje”. Det var ligeledes et 
rigtig godt møde, hvor både unge, fagprofessionelle og politikere kunne fortælle om deres erfaringer og gå i dialog med hinanden og pub-
likum. 
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Møderne fik sat virkelig problemer på dagsordenen og skubbede til den politiske forståelse af, hvad der skaber kvalitet i den 
offentlige sektor, hvad det er for et velfærdssamfund, vi ønsker, samt at det selvfølgelig kræver en økonomisk ramme, der gør 
det muligt.  
 

MED – systemet  
Medsystemet er de ansattes formelle adgang til medindflydelse på lederens beslutninger om f.eks. skolernes ud-
vikling og dagligdag. Silkeborg Lærerforening er repræsenteret af tillidsrepræsentanter i både Hoved – MED og 
Område – MED. I Område – MED sidder der repræsentanter fra skoleafdelingen, skoleledelserne og de medarbej-
dere, der hører under skolechefens ledelse, og det er Skolechefens ledelses- og beslutningskompetence, som Om-
råde – MED har medindflydelse og medbestemmelse på.  
  
Det har generelt været nogle givende møder i Område – MED, hvor vi oplever at have medindflydelse. Silkeborg 
Lærerforening vil sammen med det øvrige Område – MED fortsat arbejde for at skabe konkrete resultater, der 
kommer den enkelte medarbejder til gode.  
 
Silkeborg Lærerforening er gennem sine roller som fællestillidsrepræsentant, tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-

ter dybt engageret i samarbejdet i Silkeborg Kommunes MED – system. 
Gennem Hoved – MED, hvor kredsen i dag har ansvaret for næstformandsposten, arbejdes der på at skabe et bedre og tydeligere grund-
lag for de ansattes medindflydelse i Silkeborg Kommune. Der er pr. 1. januar 2020 underskrevet en ny Lokal MED – aftale for Silkeborg 
Kommune. Aftalen hænger, modsat den gamle, sammen med det ledelsesgrundlag, som direktionen har vedtaget for lederne, hvilket var 
en fælles oplevelse, der var afgørende for, at vi som medarbejdere ønskede MED – aftalen genforhandlet. MED – systemet skal hænge 
sammen med ledelseskompetencen, for ellers er der ikke noget grundlag for medindflydelse. 
I Hoved – MED har vi i fællesskab desuden haft fokus på Åben dialogkultur, der er blevet et indsatsområde for kommunen. Ideen er, at 
det skal være muligt for alle ansatte at gå til deres leder for at fortælle, at tingene ikke hænger sammen, for derefter at få et fornuftigt 
svar, der ikke bare kaster dilemmaet tilbage i hovedet på den ansatte. For os på medarbejdersiden handler det om at få skabt et konkret 
sprog og konkrete systemer, når det gælder f.eks. arbejdsmiljø, budget og regnskab, der igen gør, at vi kan arbejde systematisk med de 
problemer, medarbejderne, og her lærerne, har. 
 
Arbejdet med arbejdsmiljø i Område – MED.  
I Område – MED Skole har vi forsøgt at overføre denne systematik på arbejdsmiljøområdet. På medarbejdersiden i Område – MED har vi 
indført en mere systematisk tilgang til arbejdet, hvilket betyder, at vi op til hvert Område – MED møde har et formøde, hvor vi både føl-
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ger op på sidste møde, taler om de udfordringer, der er i kommunen samt laver forslag til det kommende mødes dagsorden. 
Det har uden tvivl ført til en øget kvalificering af arbejdet i Område – MED.  
I april måned havde Område – MED den årlige arbejdsmiljødrøftelse på baggrund af data fra APV’en fra 2018 og statistik fra Safetynet.  
Af drøftelsen af det psykiske arbejdsmiljø fremgik det, at et meget højt arbejdstempo fortsat er en stor udfordring for medarbejderne i 
skoleafdelingen. 

 
 
 
  
 
 

 
               Tabel fra APV 2018. 

 
Dermed blev stress og trivsel også et stort tema i drøftelsen. Under den fysiske drøftelse var der særligt fokus på støj og akustik, som er 
et voksende problem, og endvidere en stigning i medarbejdere, som oplever at blive udsat for vold, trusler og krænkende adfærd samt 
høje følelsesmæssige belastninger. Område – MED ´s mål for arbejdsmiljøarbejdet i 2019 tog derfor udgangspunkt i ovenstående, og ud 
fra målene blev iværksat indsatsområder. Her kan nævnes nultolerance i forhold til ”vold og trusler”, fokus på registreringer i Safetynet af 
”vold, trusler og krænkende adfærd ” samt ”høje følelsesmæssige krav”, som skal afstedkomme analyser og handleplaner på den enkelte 
arbejdsplads, og sammenhæng mellem ressourcer og krav i arbejdet. Vi har også arbejdet på at skabe et fokus på TRIO samarbejdet mel-
lem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Det erstatter ikke arbejdet i MED – udvalget, men det kvalificerer samarbej-
det, og erfaringen er lokalt, at det systematiske arbejde med Safetynet og arbejdet i Trioen fører til en bedre folkeskole. Arbejdet evalue-
res i 1. kvartal 2020. 
 
Ud over det beskrevne obligatoriske arbejde har kredsen taget initiativer i Område – MED, som skal understøtte indsatsområderne. Sil-
keborg Lærerforening præsenterede i efteråret pjecen ”Den gode forandringsproces” for medarbejdersiden i Område – MED med henblik 
på at gøre den til et fælles indsatsområde. Pjecen er udarbejdet i 2017-2019 og indeholder en lang række anbefalinger til, hvordan man 
planlægger og gennemfører forandringer og projekter hensigtsmæssigt for alle parter. Efter behandling på medarbejdersiden i Område – 
MED blev det vedtaget at gøre pjecen til et fælles projekt og at arbejde på at gøre den gældende for hele Område – MED, hvilket der fort-
sat arbejdes på.  
Senest har kredsen sammen med Område – MED haft stor fokus på omstrukturering af PPR og PUS mm. Den første opgave her var at få 
mere tid til processen, som oprindeligt skulle være afsluttet i januar 2020. I samarbejde med den tidligere skolechef og medrepræsentan-

2 % (31) 9 % (127) 47 % (644) 33 % (447) 9 % (125) 

6 % (89) 24 % (334) 45 % (614) 21 % (285) 4 % (52) 



Skriftlig beretning 2020  

13 

 

terne, lykkedes det heldigvis at få udskudt afslutningen på processen, så vi nu har tid til at lave et grundigt forløb, hvor alle bli-
ver inddraget. Som næstformand i Område – MED har kredsformanden haft en koordinerende rolle for de involverede medar-
bejdere - et omfattende og vigtigt arbejde, som fortsætter i foråret 2020. 

Budgetarbejdet 
Hvert år udarbejder Silkeborg Lærerforening en analyse af de kommunale budgetforudsætninger. Vi kalder det en Budgetinformation. Vi 
går bag tallene i kommunens samlede budget for hele skoleområdet. Den samlede analyse sendes 
efterfølgende til alle medlemmer i Byrådet og til samtlige skolebestyrelser. Budgetinformationen klæ-
der altså ikke bare Kredsen på til høringssvar og debatindlæg, men den understøtter også byrådsmed-
lemmernes forståelse af budgetforudsætningerne, og konklusionerne gengives ofte i skolebestyrelser-
nes høringssvar op til byrådets økonomiforhandlinger. 
Vi konstaterer, at vi med budgetinformationen opnår indflydelse på det kommunale budget. Gennem 
mange år har vi i budgetinformationen påvist, hvor lavt Silkeborg Kommunes udgifter ligger per elev i 
sammenligninger regionalt og nationalt. Det er således konkrete beregninger fra budgetinformationen, der har været med til at definere 
behovet for en budgetudvidelse, som vil medføre, at Silkeborg Kommune kommer op på et landsgennemsnit i udgifter per elev.  
 
I Silkeborg tilføres lige nu 64.340 kr. pr elev, og nationalt tilføres 69.530 kr. pr elev. Forskellen udgør 5.190 kr. pr. elev pr. år. 

Pædagogisk fokus 
I 2018 blev der nedsat en rådgivningsgruppe, der skulle bistå Undervisningsministeriet i en revidering af Fælles Mål. Det førte i første om-
gang til en række regionale konferencer for forvaltninger, ledelser og lærerepræsentanter, hvor UVM, KL, og DLF fremlagde fem pejle-
mærker for folkeskolens fremtid.  

 
De fem pejlemærker: 
Pejlemærke 1: Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler. 
Pejlemærke 2: Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål.  
Pejlemærke 3: Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven.  
Pejlemærke 4: Faglige mål som central didaktisk kategori.  
Pejlemærke 5: Styrkelse af den professionelle dømmekraft.  
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Det var således her, opgøret med de bindende læringsmål blev taget. Man fastholdt kompetenceområderne og gjorde målene 
vejledende. I Silkeborg mundede det ud i et lokalt samarbejde mellem skoleafdelingen, lederne og Silkeborg Lærerforening om 
et initiativ, der skulle kigge på god undervisning, læringsplatforme og elevplaner. DLF pressede på for, at Meebook som læringsplatform 
hurtigt indarbejdede muligheden for, at man som lærer, kunne oprette undervisningsforløb uden at være forpligtet på de centrale mål. 
Målene blev en ligeværdig didaktisk kategori og styrkede på den måde den enkelte lærers professionelle dømmekraft. Her spillede Dan-
marks Lærerforening en væsentlig rolle. Vi blev som kreds støttet meget effektfuldt. Til gengæld oplever vi, at der på mange skoler ikke 
har været en drøftelse omkring de reviderede Fælles Mål. Årsagen kan være, at mange skoler ikke har genindført pædagogisk råd eller 
pædagogisk forum, hvorfor den pædagogiske drøftelse har trange kår. 
 
Vi oplevede, at andre kommuner i regionen hurtigt var ude og stoppe arbejdet med elevplaner. I Silkeborg Kommune udfordrede man 
ikke kravet om elevplaner, hvorfor der er meget forskellige standarder på de forskellige skoler i kommunen i forhold til elevplanerne.  
Der er planlagt nye møder i 2020 med forvaltningen om et samarbejde om at sammentænke læringsplatforme og elevplaner og didaktisk 
frihed til gavn for den gode undervisning. Det er møder, vi som kreds har skubbet kraftigt på for at få afholdt. 
 
Folkeskoleidealet  
Efter en treårig arbejdsproces, som har involveret mange kræfter – lærere i skolen, fagpoliti-
kere, meningsdannere etc. - blev folkeskoleidealet i sin endelige udformning vedtaget på DLF-
kongressen 2019.  
Idealet består af ti sideordnede dele, som tilsammen udgør lærernes bud på, hvilket værdi-
grundlag den danske folkeskole skal hvile på, og hvad den skal rumme.  
“Barnet” er kommet til verden og skal nu ud at leve - i skolen og, ideelt set, som en indforstået 
og naturlig del af drøftelser og debatter om folkeskolen i sin funktion som lærernes stemme.  
Denne ambition fordrer selvfølgelig, at alle lærere (- og ledere, forældre, skolepolitikere, læ-
rerstuderende samt øvrige interessenter -) kender idealet ret indgående.  
Den følgende tid vil vi i Silkeborg Lærerforening, i lighed med andre kredse, have fokus på at udbrede kendskabet til idealet til Silkeborg-
lærerne.  
Hele folkeskoleidealet kan læses her: http://www.silkeborglaererforening.dk/media/13010866/folkeskoleideal_fuld_version_.pdf 
 
Målstyring vs. dannelse? 

I vores efteruddannelse af tillidsrepræsentanterne og på vores åbne medlemskurser har dannelse som 
modvægt til ren målstyret undervisning været et omdrejningspunkt. Kredsen har i den anledning på kurser-
ne inviteret Alexander von Oettingen (dannelse via fagene), Lene Tanggaard (læringsglemsel og kreativitet), 

http://www.silkeborglaererforening.dk/media/13010866/folkeskoleideal_fuld_version_.pdf
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Mette Frederiksen (formålsstyret undervisning) og Niels Tange (dannelsesdimensionen i skolen). De har med hvert deres stå-
sted givet både kredsstyrelse og tillidsrepræsentanter et billede af, at vi godt kan have dannelse og Folkeskolens Formålspara-
graf i fokus samtidig med, at lærerne i undervisningen skal målfastsætte det, der giver mening. 
Kredsstyrelsen valgte at tage på en empirisk dannelseskonference afholdt af UC Syd netop for at understøtte vores arbejde med et dan-
nelsesfokus i folkeskolen. Her mødte vi, under fællesoverskriften “Fra pædagogik til uddannelsesvidenskab”, Gert Biesta, Andreas 
Gruschka, Stefan Hopmann, Lene Tanggaard, Alexander von Oettingen samt øvrige tydelige stemmer i den verserende dannelsesdebat. 
En meget givende og relevant konference, som har styrket og kvalificeret vores drøftelser om emnet. Af samme årsag er vi tilmeldt konfe-
rencen igen i år.  
 
Inklusion 
Både vores erfaring fra samtaler med lærere og nationale og lokale undersøgelser viser, at manglen på resurser til inklusion er et af de 
områder, der presser lærerne mest. Lærerne vil gerne arbejde for, at alle eleverne er en del af fællesskabet og at alle kan deltage i under-
visningen, men alt for ofte står lærerne med en alt for stor opgave. Opgaven bliver for stor, fordi lærerne står med ansvaret for at under-
vise klassen samtidig med, at de skal specialundervise de børn med særlige behov, der også er i klassen, og det bliver en umulig opgave 
for både lærere og børn, når læreren i denne struktur står med to opgaver på en gang. 
Da kredsen i 2019 undersøgte, hvad lærere og forældre kunne ønske sig at bruge flere penge på i folkeskolen, så var det højeste ønske, at 
der kom flere lærere ud i klasserne for at løfte inklusionsudfordringen. 
 
I efteråret 2018 blev Område – MED på to temadage inddraget i Skoleafdelingens arbejde med at søge løsninger på udfordringerne på 
det specialiserede område. Fakta er, at der bruges flere penge på specialskoler, da der er flere børn, der visiteres dertil, samtidig med at 
skolerne i højere grad efterspørger hjælp og resurser. Skoleafdelingen havde inden da inddraget PPR for gennem arbejdsgrupper af fag-
professionelle at søge svar på løsninger og på den baggrund udarbejdet en rapport, der også blev præsenteret for Børne- og Ungeudval-
get. Område – MED tog udgangspunkt i rapporten og anbefalede skolechefen, at løsningen på udfordringerne populært sagt var flere 
hænder og mere kontinuerlig hjælp på skolerne fra fagpersoner med viden om de udfordringer, enkelte elever har.  
 
I efteråret 2019 kom Skoleafdelingen med et forslag til reorganisering af skoleafdelingen, PPR og PUS. Planen skulle være starten på løs-
ningen af de ovennævnte problemer, men processen blev udskudt, da der ikke var ordentlig tid til at inddrage medarbejderne i denne 
udvikling, og da de ansatte i PPR og PUS samt medrepræsentanterne i både lokal og Område – MED havde svært ved at se, hvordan de 
fremlagte strukturer skulle blive løsningen på de reelle problemer. Processen fortsætter i foråret 2020. 
I denne proces vil vi i Silkeborg Lærerforening have fokus på den dobbeltopgave, som lærerne står med i forbindelse med inklusion. Lige-
som de ansattes ansættelsesforhold og mulighed for en kvalificeret opgavevaretagelse i PPR og PUS vil have en stor opmærksomhed. 
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Kongres og Hovedstyrelsesvalg 
I nærværende periode har kredsstyrelsen i Silkeborg Lærerforening været indkaldt til ikke mindre end 4 kongresser i Danmarks 
Lærerforening. Dette fortæller noget om, hvilken ekstraordinær situation DLF befinder sig i uden en overenskomst vedrørende arbejdstid, 
og som vi har befundet os i siden 2013. Kongressernes dagsorden har derfor lige siden 2013 haft to afgørende fokuspunkter: Hvordan 
kan lærerne få aftalte rammer for arbejdstiden, der gør det muligt for lærerne at kunne lykkes med deres opgave, og – hvordan kan læ-
rerne indenfor disse aftalte rammer få både faglig og professionel indflydelse på, hvordan opgaven skal løses?  
Kongressen har desuden, som foreningens højeste myndighed, haft et fokus på, hvordan foreningen kunne undgå, at der er alt for stor 
afstand mellem det, der vedtages på kongresserne og så den hverdag, som medlemmerne oplever og står i.  
 
I 2018 vedtog man derfor som opfølgning på overenskomstforhandlingerne ved OK 18, at ”Ny Start” skulle forpligte både hovedstyrelsen 
og kredsstyrelserne. Alle var forpligtet på at indlede drøftelser med kommunerne om, hvordan ”Ny Start” og parterne kan styrke samar-
bejdet om de tre målsætninger: Styrke kvaliteten i undervisningen, forbedre arbejdsmiljøet og styrke den professionelle kapital. Målet 
var og er at udnytte momentum, så der kan skabes konkrete forbedringer på alle arbejdspladser for medlemmerne. Konklusionen var og 
er altså, at de konkrete forbedringer skulle kunne mærkes. Hvordan dette arbejde er udlevet lokalt, kan læses under overskriften “Ar-
bejdstid” i denne beretning, og samtidig har opfølgningen på denne vedtagelse samt foreningens udfordringer vedrørende arbejdstid 
været et centralt omdrejningspunkt på kongresserne. Silkeborg Lærerforening har deltaget i debatten ud fra Henrik Steffens figur ”Anna”, 
der er et billede på den lærer, der står helt alene med sine udfordringer, når ingen arbejdstidsaftaler, ledelsesansvar eller fællesskaber 
formår at hjælpe den enkelte lærer, når ansvaret for, at tid og opgaver eller krav og resurser ikke hænger sammen, skubbes videre til den 
enkelte lærer, der ikke har mulighed for at leve op til kravene, og derfor i alt for mange tilfælde ender med at forlade lærerjobbet. 
 
Desuden har vedtagelsen af DLF’s Folkeskoleideal fyldt i perioden. Med folkeskoleidealet har professionen fået sit ideal, og med det som 
udgangspunkt kan medlemmerne, foreningen, kredsene finde et grundlag og en ramme for deres professionelle stemme. En mulighed for 
igen at sætte fokus på helheden i folkeskolearbejdet og ikke kun på dele, som forskellige trends eller koncepter løbende fokuserer på 
samt en mulighed for at understrege vigtigheden af, at lærerne også har indflydelse på skolens arbejde og udvikling. 
 
Den seneste kongres i 2019 var også præget af kampvalget om næstformandsposten. Dorte Lange, nuværende næstformand, og Morten 
Refskov, nuværende hovedstyrelsesmedlem, kandiderede begge til posten, og valgkampen blev tæt, skarp og personlig, da kandidaterne 
lagde vægt på de samme hovedudfordringer, og da Anders Bondo Christensen meddelte, at han bakkede op om Dorte Lange, samt at 
formanden ville gå af, hvis næstformanden i denne sammenhæng ikke blev genvalgt. Kongressen valgte Dorte Lange for den kommende 
periode. I kredsstyrelsen pålagde vi ikke hinanden at stemme på samme måde, da vi som delegerede stemmer efter overbevisning i Sil-
keborg Lærerforening. 
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2019 blev afsluttet med valg til Hovedstyrelsen. Der var 27 kandidater til hovedstyrelsesvalget, bl.a. Henrik Steffens fra kreds-
styrelsen i Silkeborg. Kredsstyrelsen bakkede op om Gordon Ørskov Madsen og annoncerede samtidig Henrik Steffens kandida-
tur. Vi vidste godt, at det ville kræve mange stemmer, hvis begge skulle have et godt valg, og kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne 
lagde derfor mange  
kræfter i at få en høj stemmeprocent i Silkeborg. Næsten 60 procent stemte, og flere steder stemte over 90 % af medlemmerne, hvilket 
er rigtig, rigtig flot. Samtidig var stemmeprocenten i hele Danmarks Lærerforening meget høj grundet de mange kandidater. Henrik fik 
mange stemmer, men blev desværre ikke valgt. Gordon Ørskov Madsen blev genvalgt og sidder igen 
hovedstyrelsens forretningsudvalg. 
 
 

Ny ferielov og sagsbehandling 
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 indgik KL og forhandlingsfællesskabet en ny 
ferieaftale på baggrund af ny EU-harmoniseret ferielovgivning, der træder i kraft 1. september 2020. 
Under den nuværende lovgivning optjener man ferien i et kalenderår og afholder derefter ferien i det 
efterfølgende kalenderår. 
Med den nye ferielov optjener og afholder man ferie på samme tid i året – det kaldes samtidighedsferie. Dog forbliver reglerne omkring 
6. ferieuge de samme. 
Overenskomstparterne fik med den nye lovgivning brug for at aftale, hvordan vilkårene skulle være i overgangsperioden fra den ene lov-
givning og til den nye lovgivning træder i kraft. 
I Silkeborg Kommune er lærerne vant til at kunne holde en sammenhængende ferieperiode på 4 uger. I overgangsperioden aftalte de 
centrale parter et miniferieår, og denne aftale medførte, at vi som lærerforening var nødt til at indgå en lokal aftale med Skoleafdelingen 
for at muliggøre, at alle stadig kan holde fri i en periode på 4 uger. Da der ikke var optjent ferie nok til 4 uger i miniferieåret, og da der var 
behov for nogle ekstra nul-dage, som vi f.eks. kender dem fra jul og påskeferien, så var vi nødt til at indgå aftalen om en omstillingspulje 
således, at lærere kan holde fri med løn i de 4 uger i sommeren 2020, hvor der normalt vil være kollektivt lukket. 
Der er netop udkommet en række vejledninger vedr. den nye ferielov, og der vil være problemstillinger, som ikke er beskrevet i denne 
beretning.  
 
Sagsbehandling 

For at finde svar på konkrete problemstillinger har alle medlemmer i Silkeborg Lærerforening mulighed for at opsøge kredsen sagsbe-
handling, der til dagligt varetages af formanden og næstformanden. I 2019 var der 184 medlemmer, der henvendte sig for at søge rådgiv-
ninger om og fik støtte i forhold til følgende typer af sager: 



Skriftlig beretning 2020  

18 

 

 

Løn 45 

Sygdom 39 

Pension 24 

Barsel 21 

Ansættelser 19 

Ferie 10 

Afsked 8 

Tjenstlige samtaler 5 

Arbejdstid 5 

Fleksjob 3 

Forflyttelser 3 

Seniorordninger 2 

I alt 184 

  
Som det kan aflæses af tabellen, så fylder sygefraværssager en del i kredsens sagsbehandling. Det er sager, som har en særlig opmærk-
somhed, da sagerne ofte er tæt forbundet med de arbejdsforhold, medlemmerne oplever. Typisk medfører sagerne en tæt kontakt mel-
lem medlem og kreds, og typisk deltager kredsen som bisidder ved rundbordssamtaler i sygefraværsforløbet. Kredsen har et stærkt fokus 
på, hvordan vi kan hjælpe de enkelte medlemmer, og vi arbejder hårdt for at undgå, at det er det enkelte medlem, der i sidste ende 
kommer til at stå med ansvaret for et arbejdsmiljø, hvor der ikke er balance mellem krav og resurser, og hvor manglende tydelighed om-
kring opgaven gør svært for den enkelte lærer at gennemskue, hvad opgaven egentlig kræver, hvilket ofte kan medføre stress. Kredsen 
lægger i sådanne sager op til et samarbejde med arbejdsgiverne for både at opnå balance i kravene og overskuelighed i forhold til ar-
bejdsopgaverne inden for de aftalte rammer i Silkeborg Kommune. Kredsen oplever vigtigheden af, at medlemmerne inviterer os med 
som bisiddere i tidligt i forløbet, for at vi bedre kan støtte medlemmet. Desværre oplever vi også af og til et stærkere pres på sygemeldte 
for at vende hurtigt tilbage til arbejdspladsen, et pres der ofte i højere grad er forbundet med skolens økonomiske situation end med den 
sygemeldtes tarv. 
 

Samarbejde med det politiske niveau  
Som nævnt under overskriften “Involverende fagforening”, så har Silkeborg Lærer-
forening et tæt samarbejde med lokalpolitikerne i Silkeborg byråd. Et samarbejde vi 
er glade for, og som vi gerne vil kvittere for. Kredsen møder politikerne jævnligt gen-
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nem året ved forskellige tilbagevendende møder, hvilket giver os muligheden for at gøre politikerne opmærksomme på de pro-
blemer, som lærerne og alle medlemmer af Silkeborg Lærerforening står med i deres dagligdag. Hvert år mødes vi med borg-
mesteren ved den årlige nytårskur arrangeret af Fagligt Fællesskab, vi mødes med Børne-og ungeudvalget og økonomi- og erhvervsudval-
get ved de planlagte dialogmøder i MED-systemet og har adgang til politikerne på byrådets årlige budgetseminar samt Skoleafdelingens 
fælles skolebestyrelsesmøder. 
Kredsstyrelsen har derfor et solidt kendskab til de forskellige politikere, og det er derfor naturligt for os at henvende os til og samarbejde 
med politikerne løbende for at opnå det fælles mål, vi har - en bedre folkeskole. Kredsstyrelsen opfatter det sådan, at for at vi kan have 
en god folkeskole i Silkeborg, så skal der være en balance i samarbejdet mellem Silkeborg Lærerforening som faglig organisation, Børne- 
og Unge udvalget som repræsentant for politikerne og byrådet samt skolechefen som repræsentant for skoleafdelingen og Silkeborg 
Kommune. En samarbejdende trekant, der ikke kan fungere, hvis man begynder at skære et af hjørnerne af. Kredsstyrelsen arbejder for 
at denne forståelse gælder hele vejen rundt – for derved at skabe det rette fundament for folkeskolen i Silkeborg (se trekant herunder).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som eksempel på hvordan der arbejdes, kan det nævnes at kredsen har brugt APV undersøgelsen fra 2018 som grundlag for at forklare, 
hvorfor lærerne og andre offentligt ansatte ikke bare kan løbe hurtigere. På det årlige budgetseminar var den klare melding til politiker-
ne, at tallene i APV’en viser, at politikerne skal være opmærksomme på de ansattes arbejdstempo, hvorfor man ikke bare kan ”effektivi-
sere” ved f.eks. at sætte lærernes undervisningstimer op. Dette tog politikerne i byrådet til sig, og opfindelsen af et reduktionskatalog 
som modsætning til de evige procentvise besparelser, kan ses som en anerkendelse af dette. Se desuden figur herunder, som kommer fra 
APV’en fra 2018. 

 
  
 
 

 

10 % (133) 22 % (304) 44 % (596) 21 % (291) 3 % (40) 

15 % (208) 34 % (463) 38 % (513) 12 % (163) 1 % (17) 

Silkeborg Lærerforening 

Børne – Ungeudvalg/politikere 

Skolechef / skoleafdeling 
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Docunote og databeskyttelse 
I april 2017 fik vi en ny forordning om beskyttelse af data fra EU. Det resulterede i en lov om databeskyttelse i maj 18, som 
gjorde, at vi både i DLF og lokalt måtte ændre arbejdsgange.  

Vi fik systemet Docunote til at arkivere vores sager i, og det er et system, som overholder alle gældende 
regler om adgang og sletning.  
Desuden gennemgik vi vores egne arbejdsgange på kontoret og har udarbejdet en databeskyttelsespoli-
tik, som viser, hvordan vi håndterer data. 
Det har været et stort arbejde, og der er mange hjørner, som man nemt kommer til at overse. Bl.a., at 
kopimaskinen gemmer et billede af alt, der kopieres og scannes. Her har vi tilkøbt et program, som sør-
ger for, at disse informationer bliver slettet.  

Vi har generelt fået stor hjælp fra hovedforeningen, og vi har også haft stor glæde af vores samarbejde med de andre kredse i Østjylland.  
 

Samarbejde internt 
Kursusvirksomhed 
KSØ 
I det forpligtende kredssamarbejde i Østjylland, KSØ, er der nedsat en arbejdsgruppe - kursusforum, der har ansvaret for at styrke kred-
senes arbejde med at videreudvikle tillidsrepræsentanternes handlekompetence, at bistå kredsene i arbejdet med at afdække tillidsre-
præsentanternes behov for yderligere kompetenceudvikling samt at etablere og koordinere videreuddannelsestilbud for tillidsrepræsen-
tanterne.  
Det sker blandt andet med kurser i foråret, hvor alle tillidsrepræsentanter i Østjylland har mulighed for at komme på kursus på tværs af 
kredsene.  
 

I 2018 bød programmet på Ole Fogh Kirkeby, som fortalte om den robuste skrøbelighed, vi havde besøg 
af kredsformanden fra Aalborg Lærerforening, der fortalte om sine erfaringer med den involverende 
fagforening, Svend Brinkman kom og fortalte om ”Stå fast – men på hvad”, og vi sluttede kurset med 
Peter Kofod, som fortalte om “lærerkonflikten – aftalt spil”.  

 
I 2019 startede vi med ”Kender du typen?” med Flemming Møldrup, Niels Tange fortalte om dannelses-
dimensionen i skolen, vi havde workshops med de tre hovedstyrelsesmedlemmer fra KSØ – Charlotte, 

Rikke og Gordon, Dorte Lange fortalte om det politiske landskab, og vi sluttede af med Lene Tanggaard, der fortalte om ”Formål og frihed 
i folkeskolen – giv plads til læringsglemsel”.  
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Det var to gode kurser med vægt på dannelse og vores fagpolitiske arbejde. Desuden er det godt at mødes på tværs i KSØ, og 
erfaringsudvekslingen er vigtig.  
 
Silkeborg Lærerforenings kurser. 
Lokalt arbejder vi med kurser på flere måder. Vi afholder et lokalkredskursus sammen med Skanderborg–Odder Lærerkreds, et åbent 
medlemskursus, som afholdes sammen med Herningegnens Lærerforening, og vi uddanner løbende de nye tillidsrepræsentanter i for-
bindelse med deres organisationsuddannelse.  
 
Lokalkredskursus. 
I 2018 havde vi inviteret Laust Høgedal til at fortælle om overenskomster i det offentlige fremover, vi arbejdede med professionel kapital 
sammen med Carsten Freundt, Gordon Ørskov fortalte om hovedstyrelsesarbejdet, og vi hørte om begrebet ”Pseudoarbejde” ved Dennis 
Nørmark.  
Desuden var vi på en ”dannelsesrejse” sammen med Simon Axø, forstander på Testrup Højskole samt pianist og lærer Thomas Zeuten, 
også fra Testrup. De guidede os igennem betydningsfulde sange fra Højskolesangbogen krydret med fortællinger.  
 
I september 2019 var alle tillidsrepræsentanterne i Silkeborg Lærerforening og Skanderborg – Odder Lærerkreds på studietur til Bruxelles. 
På de to dage var programmet fyldt op med besøg i Europaparlamentet, Kommissionen og Fagbevægelsens Hus.  
Grunden til, at vi fandt Bruxelles relevant, var at meget lovgivning (eksempelvis persondataloven og den nye ferielov) kommer direkte fra 
Bruxelles og har stor indflydelse på vores hverdag.  
I Europaparlamentet fik vi en omvisning af Henrik Werner Hansen, der har arbejdet der i mange år, og som kunne fortælle en hel masse 
om Parlamentet som arbejdsplads og  
institution. Desuden mødte vi Karen Melchior og Morten Løkkegaard, der fortalte om livet som 
parlamentarikere og leder af Venstres sekretariat Ole Hammer, der også fortalte om arbejdet 
bag kulissen.   
 
I Kommissionen fik vi tre forskellige oplæg om EU’s programmer til støtte for bl.a. uddannelse. Vi 
mødte Martin Henry, nyvalgt formand for EI, Education International, som beskæftigede os i vig-
tigheden i, at lærere i hele verden står sammen, da vi alle arbejder for samme formål – uddan-
nelse og dannelse. Vi har bare meget forskellige vilkår og forudsætninger for at gøre det. For 
eksempel vil undervisningsstandarder være til stor hjælp i nogle lande, hvor vi her i Danmark vil 
synes, at det vil være en forringelse.  
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Vi sluttede af med at høre om DLF’s internationale arbejde på Den danske fagbevægelses EU-kontor og om DLI, Danske Lærer-
organisationer International, som varetager interesser inden for uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik på EU niveau.  
 
På turen fik tillidsrepræsentanterne og kredsstyrelsen et klart billede af, at der ikke er langt fra EU-lovgivning og til klasseværelset. Vi er 
alle blevet tydeligt bevidste om dette, når vi tænker på, hvordan EU-lovgivning pludselig rammer dansk ferielovgivning, og når vi på turen 
hørte om arbejdsmarkedspolitik i EU og om seriøse overvejelser om en europæisk besluttet mindsteløn.  Det har meget stor betydning 
for ansatte i Danmark.  Beslutter man sig for at lovgive om ansættelsesforhold og lønniveauer i EU for at sikre en laveste fællesnævner, så 
sætter man samtidig den danske model og vores forhandlingssystem ud af kraft, og det kunne man frygte hurtigt blev til et ræs mod bun-
den. Vores oplevelse af besøget i Bruxelles var derfor, at det er vigtigt, at den danske fagbevægelse er stærkt repræsenteret i Bruxelles, 
og denne erfaring blev derfor videregivet på kongressen. 
Studieturen var vigtig, og omtalen på kongressen blev derfor også givet videre som inspiration til andre kredse. 
 
Åbent medlemskursus. 
Åbent Medlemskursus er et tilbud til vores medlemmer om at få et døgn på DLF’s kursusejendom, Skarrildhus, blive forkælet en smule, at 
høre om kredsens arbejde, høre interessante oplæg samt at mødes med andre lærere både fra Silkeborg og også fra Herning og Ikast.  
 
I 2018 arbejdede vi med folkeskoleidealet sammen med Alexander von Oettingen, og vi hørte om pseudoarbejde med Dennis Nørmark.  
 
I 2019 havde vi inviteret Niels Tange til at fortælle om dannelsesdimensionen i skolen, og vi hørte ”Verdens bedste danske folkeskole” 
ved Casper Rongsted og Kasper Myding fortælle om danske lærere og den danske skole, som klarer sig rigtig godt internationalt trods 
mediers, forskeres og politikeres opfattelse.  
 
TR uddannelse. 
I 19-20 er der 7 nyvalgte tillidsrepræsentanter, og derfor skal de på organisationsuddannelse. Forud for modulerne underviser vi de nye 
tillidsrepræsentanter, så de er forberedte til deres uddannelsesmoduler.  
 
Kredssamarbejde Østjylland (KSØ). 
I det forpligtende kredssamarbejde i Østjylland, hvor formænd og næstformænd fra de 8 østjyske kredse deltager, har der de sidste to år 
været en del møder, hvor erfaringsudveksling på mange områder har været positivt for kredsenes arbejde både i kommuner og i region.  
Temaerne i den faglige og pædagogiske erfaringsudveksling har omfattet både interne foreningspolitiske forhold og eksterne forhold, der 
har haft betydning for kredsenes daglige arbejde. Overskrifterne har bl.a. været: 
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Kommunernes økonomi. 
Arbejdsmiljø. 
Samarbejde med andre organisationer. 
Kongresforberedelse. 
Kursussamarbejde for TR og AMR. 
Ny start kursus for nyuddannede. 
Lærerkommissionens arbejde. 
De mindre medlemsgrupper. 
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Kredsstyrelsen pr. 1. april 2018  
   
Niels Jørgen Jensen 
                                                             

Formand              Kongresdelegeret 

Trine Falck Steen  Næstformand 
 

Kongresdelegeret 

Morten Dalsgaard Kasserer, referent  Kongresdelegeret 
 

Henrik Steffens Kredsstyrelsesmedlem Kongresdelegeret 
 

Thomas Lund Jørgensen 
  

Kredsstyrelsesmedlem                    

Charlotte Studtmund Kredsstyrelsesmedlem   
 

Else Marie Tiedemann Kredsstyrelsesmedlem 
 

 

 
Faste udvalg under kredsstyrelsen: 
 
Styregruppe:    Pædagogisk ansvarlig:   Kursusudvalg, medlemskursus: 
Niels Jørgen Jensen   Morten Dalsgaard  Trine Falck Steen + 
Trine Falck Steen       1 person fra Herningegnens Lærerforening 
 
Kursusansvarlig, lokalkredskursus:    Budgetinformation:   Arbejdsmiljøansvarlig: 
Trine Falck Steen   Morten Dalsgaard  Else Marie Tiedemann  
    Niels Jørgen Jensen 
    Trine Falck Steen  
     
Kredsstyrelsen arbejde: 
Der har i den forløbne periode været holdt ca. 2 kredsstyrelsesmøder pr. måned. Herudover har kredsstyrelsen og/eller enkeltmedlemmer 
deltaget i udvalgsmøder, TR-møder, medlemsmøder, faglige klubber på skolerne, kurser, konferencer, arbejdsgrupper m.m. 
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Budgetforslag 2020 
 

  

  

Uændret kontingent for 2020 for både hovedforening og kredsens kontingent 

Pr. måned     Kreds     DLF       I alt  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Fraktion 1 - 2          212      213        425      
Fraktion 4           14        71         85 
Fraktion 6           42         94        136 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1 krones stigning i kontingentet vil give kreds 132 et provenu i 2020 på: 
Fraktion 1-2 (lærere og børnehaveklasseledere)               8.793kr. 
Med en helårsvirkning      11.724kr. 
  l 
Fraktion 4 (pensionister) (Vil først få virkning fra 2019)    2.000kr. 
 
 

 
 

Indtægter  Budget 20 

Medlemskontingenter 2.524.000 

Særlig Fond 22.000 

Akutfonden 411.00 

Renter 34.000 

  

Indtægter i alt 2.991.000 

  

  

Udgifter Budget 20 

Kontingent KSØ 24.000 

Frikøb 1.519.000 

Vederlag 346.000 

Møder 159.000 

Kurser/konferencer 467.000 

Personaleudgifter 347.000 

Administration 97.000 

Lokaleudgifter 45.000 

Repræsentation/gaver 40.000 

Kommunikation 2.000 

Revision 16.000 

  

Udgifter i alt 3.095.000 

  

Driftsoverskud -104.000 

Hensættelse fratrædelse 60.000 

  

Forventet resultat -164.000 


