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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 kredsstyrelsesmedlemmer. 
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 sager, 
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. 
 
 

Indkaldelse 
Silkeborg Lærerforenings generalforsamling afholdes fredag den 18. marts 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 11.marts 
 
Redaktionen af den skriftlige beretning er afsluttet 24. februar 2022. 
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Foreløbig dagsorden 
 
Generalforsamling i Silkeborg Lærerforening 2022 
 
Tid – fredag den 18. marts 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.   Indkomne forslag 
 
5.  Budget og fastsættelse af kontingent 
 
6.  Valg til kredsstyrelsen 
 
7.  Eventuelt 
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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 formandens 
beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen 
om beretningen. 

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

ralforsamlingen 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 hvilken 
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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Corona 
Når man kigger tilbage på de to seneste år, er der vist ikke nogen, som er tvivl om, at det er Coronavirussen, som har fyldt mest 

i lærernes arbejdsliv. Perioden har været præget af konstante forandringer og udfordringer, som har krævet stor omstillingsparathed. 

Også i Silkeborg har lærerne løftet disse udfordringer og har formået at tilpasse didaktik og pædagogik til nye situationer. Mange har i 

lange perioder siddet hjemme og undervist online, mens en stor del af vores kolleger mødte ind på arbejde for at varetage nødundervis-

ning af eleverne. Begge opgaver har rummet store faglige udfordringer, men har også udfordret arbejdsmiljøet og den enkeltes arbejdsliv 

generelt. Kredsen har haft stor opmærksomhed på, at oplevelsen af disse udfordringer har været og er meget individuelle. Nogle har 

trivedes med hjemmearbejde, mens andre har savnet kollegafællesskabet. For nogle har den fysiske undervisning i et klasselokale med 

mange elever givet anledning til bekymring for selv at blive smittet eller for at bringe smitten med hjem til sårbare familiemedlemmer og 

venner.  

Kredsen har under hele forløbet været i tæt dialog med skoleafdelingen omkring de udfordringer, som 

lærerne har oplevet, og gennem de enkelte skolers tillidsrepræsentanter er de lokale udfordringer blevet 

videregivet og drøftet med skoleafdelingen. Lærerne har udvist stor fleksibilitet og har gennem hele peri-

oden fået stor ros for dette af ledere og skolechef. Kredsen har gennem hele perioden fastholdt, at fleksi-

biliteten skulle udleves inden for rammerne af overenskomsterne, så der var en grænse for fleksibiliteten 

og de kræfter, lærerne skulle lægge i arbejdet samtidig med, at lærerne kunne regne med den overens-

komstmæssige løn, overtidsbetaling og ferie.  Kredsen var f.eks. opmærksomme på, at medlemmerne 

ikke kom til at skylde timer i der perioder, hvor skoler og arbejdspladser var lukket ned. DLF betragtede arbejdstiden som medgået, og 

Silkeborg Lærerforening fik samme forståelse gjort gældende i samarbejdet med kommunen. Samtidig indgik FH trepartsaftaler, der også 

medførte, at nogle af Silkeborg Lærerforenings medlemmer arbejdede uden for eget overenskomstområde og arbejdsplads. Dette foregik 

for de flestes vedkommende som frivillige ordninger, men for var det vigtigste, at det foregik inden for aftalte rammer. 

 

Da vi i januar 2022 mødte ind på skolerne, var lærerne blandt de mest smitteudsatte faggrupper med en smitterisiko ca. dobbelt så stor 

som resten af befolkningen. Vi var blevet frontpersonale. I januar og februar spredte smitten sig blandt elever og lærere og medførte 

stort sygefravær og udfordringer på vikardækningen. Lærere har i denne periode undervist mere end en klasse af gangen, da både kolle-

ger og elevers sygdom har forhindret normal undervisning på trods af, at skolen var genåbnet. Kredsen har i øjeblikket fokus på, at med-

lemmer får registreret Corona som arbejdsskade, sådan at de, som oplever senfølger, har mulighed for erstatning.  

 

Danmarks Lærerforening arbejder fortsat for at ændre på rammerne for sommerens afgangsprøver, da der stadig ikke tages tilstrækkeligt 

hensyn til de mange aflysninger af undervisningen, der har været i dette skoleår, således at eleverne bliver prøvet på rimelige vilkår, og så 
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lærerne får ordentlige arbejdsforhold. Undervisningsministeriet skal udvise lærerne og skolelederne den tillid, at de ud fra de-

res fagprofessionelle vurdering tilrettelægger eksamensgrundlaget, sådan at det giver en fair bedømmelse, der afspejler den 

Coronavirkelighed, vi er gået igennem. 

 

Nu ser vi alle frem til forhåbentlig inden længe at kunne lægge to helt usædvanlige år bag os og få en normal hverdag på skolerne igen. 

Når vi kigger tilbage på de to forgangne år, skal vi være nysgerrige på, om nogle af de erfaringer, vi har gjort os, kan bruges konstruktivt 

fremadrettet. Dette vil også være et emne for kredsen i det kommende forår.  

 

Arbejdstid – Silkeborgaftalen 
Den 11. august 2020 indgik KL og DLF en ny central arbejdstidsaftale for læreransatte og børnehaveklasseledere i kommunerne og der-
med for alle ansatte på DLF’s overenskomst i folkeskolen. Aftalen satte et endegyldigt punktum for den tid, hvor lærernes arbejdstid blev 
reguleret af Lov 409, og alle lærere i Danmark arbejder nu igen under aftalte forhold. 
 
I efteråret 2020 og vinteren 2021 blev det en stor arbejdsopgave for kredsstyrelsen i Silkeborg Lærerforening at forholde sig til en lokal 
arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Silkeborg. Den centrale arbejdstidsaftale A20 er en fuld og hel aftale, der ikke i sig 
selv forudsætter, at der indgås lokalaftale, men som er indrettet sådan, at den kan fungere i et samspil med lokale aftaler. Spørgsmålet 
var derfor, om vi skulle gå efter en lokal aftale om arbejdstid med Silkeborg Kommune. Hvor-
dan ville kommunen og skoleafdelingen og en ny skolechef stille sig i den nye situation? Hvor-
dan kunne kredsen i samarbejde med kommunen være med til at skabe en arbejdstidsaftale, 
som kunne skabe arbejdsvilkår, som lærerne i Silkeborg forventede og betragtede som nød-
vendige?  
En arbejdstidsaftale, der f.eks. skulle adressere læreres oplevelse af manglende tid til ordentlig 
forberedelse af undervisningen; imødegå APV’ens afdækning af tendenserne til, at arbejds-
presset for flere har en væsentlig negativ påvirkning af den enkeltes privatliv; - og hvordan 
kunne en aftale beskytte og gøre noget for dem, for hvem dette pres er allerstørst? Som det 
kan læses af spørgsmålene, så stod kredsstyrelsen med en stor udfordring, et stort ansvar og 
tidskrævende proces - for det kræver tid at rykke sig i forhandlinger. 
 
Den 5. marts 2021 underskrev Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening efter et spændende og intenst forhandlingsforløb en ny 
lokal arbejdsaftale, der fungerer sammen med og som et supplement til den centrale arbejdstidsaftale A20. Aftalen var godkendt af en 
enig kredsstyrelse og kunne derefter præsenteres for skoleledere, tillidsrepræsentanter, lærere og børnehaveklasseledere. 
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Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og prioriteringen af 
opgaverne og understøtter lærernes mulighed for at påvirke deres professionelle muligheder for at lykkes med undervisningsopgaven 
gennem prioritering af ordentlige arbejdsvilkår. Dette er en ny måde at tænke arbejdstidsaftale på, hvor ledelse og styring af skolen ikke 
dikteres af en leder, men i stedet er baseret på samarbejde. Lærernes viden og faglighed skal sættes i spil, når målsætninger og opgaver 
skal prioriteres og hænge sammen med arbejdstiden. At få dette til at lykkes kræver en kulturforandring i både forening og skoler. En 
forandring, der også meget gerne skal være en positiv forandring, der er synlig i den enkelte lærers hverdag.  
 

Kulturændringer er som bekendt ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden eller fra det 
ene skoleår til det næste, og det er mange steder en virkelig reel kulturforandring, at ledelser 
systematisk skal samarbejde og inddrage lærernes stemme, når resurserne skal fordeles og pri-
oriteres. I den sammenhæng trækker vi hårdt på tillidsrepræsentanterne, der mange gange er 
afgørende for at trække arbejdet i gang, og for at understøtte TR’erne har kredsen haft et fyl-
digt samarbejde med både Silkeborg Kommune og DLF centralt for at øge TR’ernes kompeten-
cer og for at øge viden og kompetencer, når det gælder nye involverings - og organisationsfor-
mer, som vedrører kollegerne. Tillidsrepræsentanterne har derfor deltaget i mange kursusdage 
afholdt af foreningen og i mange workshopdage, hvor TR’erne har været indbudt og fortsat ind-

bydes sammen med skolelederne, sådan at vi som kommune og kreds har støttet op om det lokale samarbejde, og så vi, set fra forenin-
gens side, ikke er endt i en situation, hvor TR selv har skullet trække alle forandringer i gang. 
 
På skolerne i Silkeborg har det været synligt, at vi ændrede forberedelsespuljer til en faktor pr. undervisningstime. Et forhold, der skabte 
logisk sammenhæng mellem forberedelse og undervisningstid. Det har været synligt og vigtigt for de fleste, at der i den nye aftale er sat 
rammer for forberedelsestid og samarbejdstiden i sommerferien.  
Når dette er sagt, så må kredsen også overordnet med beklagelse konstatere, at implementering på skolerne endnu ikke omfatter alle 
dele af aftalen. Navnlig har arbejdet med aftalens §12 og bilag 5, omhandlende opgørelsen af arbejdstiden og lærernes mulighed for at 
følge deres arbejdstid med særligt fokus på forberedelsestid og overtid, fyldt meget i kredsens arbejde. Kredsstyrelsen har siden august 
2021 i samarbejde med skoleafdelingen skubbet på for at sikre, at opgørelse efter § 12 og bilag 5 finder sted på alle skoler, og kredsen 
har haft et særdeles kraftigt fokus på, at dette også kommer på plads på de sidste skoler hurtigst muligt. 
Det skal være muligt for lærerne at kunne følge omlægningen af deres arbejdstid, at få anerkendt ekstra arbejdsopgaver som overtid, og 
at kunne sætte hegn om og beskytte forberedelsestiden, der er fastsat i aftalen, sådan at undervisningen kan gennemføres kvalificeret, 
uden at arbejdspresset bliver for højt. Dette er vigtigt for kredsstyrelsen, da erfaringerne viser os, at hvis man ikke løbende forholder sig 
til anvendelsen og opgørelsen af arbejdstimerne, så smuldrer forberedelsestimerne for hurtigt. En vigtig erfaring, der også blev meget 



Skriftlig beretning 2022  

9 

 

tydeligt påpeget af lærerkommissionens rapport, der dannede grundlag for de centrale A20 forhandlinger, og som derfor også 
blev adresseret af os lokalt. 
 
Fra kredsens side er vi tilfredse med samarbejdet med forvaltningen vedrørende implementeringen af aftalen, men vi er først lykkedes 
med arbejdstidsaftalen, når medlemmerne kan mærke forskellen, uanset på hvilken skole og arbejdsplads, man er ansat. Vi skal ikke ac-
ceptere, at nogle ledere ikke rigtigt vil samarbejdet. Vi skal være tålmodige, for det tager tid at skabe forandringer, men vi skal også være 
vedholdende og pågående, for det er et fælles ansvar at få alle med. 
Det er kredsens overbevisning, at aftalegrundlaget rummer flere synlige forbedringer af arbejdsvilkårene for lærerne i Silkeborg, og at 
dette vil komme lærerne til gode, når alle aftalens elementer er blevet en naturlig del af lærernes hverdag. 
 

Fagligt Fællesskab og Fagbevægelsens Hovedorganisation 
I Silkeborg Lærerforening har vi gennem mange år arbejdet aktivt sammen med de andre orga-
nisationer, der har offentligt ansatte i Silkeborg Kommune, i foreningen ”Fagligt Fællesskab”. 
Fagligt Fællesskab skal styrke det lokale fagforeningsarbejde og lægge vægt og styrke bag fælles 
og lokale dagsordener som folketingsvalg, kommunalvalg eller f.eks. ved lokale aftaler såsom 
seniorordninger, fleksjobordninger og rammer for frivillige på arbejdspladserne i kommunen. 
Det har gennem årene været et stærkt og godt fællesskab, hvilket vi både sætter stor pris på og 
anser som et vigtigt samarbejde. 
 

Ud over Fagligt Fællesskab samarbejder vi med de andre organisationer i 
Fagbevægelsens Hovedorganisation. Her er Silkeborg Lærerforening en 
del af FH Østjylland sektionen sammen med fagforeningerne i Djurs, Randers og Favrskov kom-
muner. Derudover har hver kommune en lokal kommunegruppe.  
Fagligt Fællesskab har igennem længere tid samarbejdet med den lokale LO-sektion og dermed 

også med tillidsrepræsentanter fra den private del af arbejdsmarkedet. Det har været nemt at videreføre det gode samarbejde i FH Silke-
borg, hvor vi allerede kender hinanden. Der er et godt og konstruktivt samarbejde, og senest har vi sammen arrangeret et rigtig godt 
valgmøde op til KV21.  
 
 
 
 

 

Valgmøde KV21 
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I Silkeborg Lærerforening har vi igennem en længere periode påvirket arbejdet med dannelsen af FH både nationalt og lokalt. På lærerfor-
eningens kongresser har vi presset på at få udviklet en generel politik i Danmarks Lærerforening, for at vi som lærerforening får stærkere 
indflydelse på FH’s arbejde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdet i sektionen er svært at få ”hånd om”. Fagforeningerne i Silkeborg har kun én repræsentant i sektionen - vores FH Silkeborg-for-
mand, som i øvrigt er nyvalgt. Det lykkedes ikke Silkeborg at få yderligere en repræsentant, og derfor er det svært helt at have føling med 
arbejdet og have en fornemmelse af indflydelse. Kredsstyrelsen i Silkeborg Lærerforening kunne godt have ønsket sig, at vi havde mulig-
hed for at kaste os mere ind i det arbejde, men vi har ikke anset det for muligt lige i øjeblikket med de andre arbejdsopgaver, vi har på 
kredskontoret. 

Arbejdet i FH er et vigtigt samarbejde for fagforeningerne i Danmark. Danmarks Lærerfor-
ening og dermed Silkeborg Lærerforening er som en del af FH, Fagbevægelsens Hovedorgani-
sation, en del af Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab, og skal arbejde bredt poli-
tisk for at løse samfundsudfordringer og skabe bedre vilkår for lønmodtagerne. 

FH repræsenterer en lang række faglige organisationer med tilsammen 1,3 millioner medlem-
mer. 

FH har ti kerneopgaver, som er: 
Beskæftigelsesområdet. 
Uddannelse. 
Erhvervsudvikling. 
Arbejdsmiljø. 
Velfærd.  
Indflydelse på arbejdspladsen.  
Social dumping, udbud, udlicitering mv. 
1.maj. 
Valg. 
OK-indsatsen. 
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Pædagogik 
Vi har haft et år, der har været præget af mange forstyrrelser på det pædago-
giske felt: Nedlukninger, hjemmeskole, fjernundervisning, stamhold og perioder med af-
stand og fleksible tilgange til afsluttende prøver.  
På skolerne har man skullet forholde sig til uendeligt mange andre faktorer end blot at 
organisere den daglige undervisning. Dette har smittet af på foreningens arbejde. Det 
har været svært at være rettidig i udmeldingerne til kollegerne på skolen. Nye retnings-
linjer fra Undervisningsministeriet, der har rammesat undervisningen, har ofte været ud-
meldt med kort varsel. Silkeborg Lærerforening har involveret tillidsrepræsentanterne og 
ladet deres tilbagemeldinger være dækkende for de dialoger, kredsen har haft med sko-
leafdelingen og Danmarks Lærerforening centralt vedrørende eksempelvis de fleksible 
rammer omkring de afsluttende prøver.  

 
Kommunalt har Silkeborg Lærerforening fulgt det fortsatte arbejde med ”Alle skal med” tæt. Kredsen deltog i kommunens stormøder for at 
sætte fokus på, at hvis inklusion og ”Alle skal med”, skal have nogle chancer for at lykkes, så kræver det flere resurser til to-lærer ordninger. 
Kredsen har deltaget i konferencer om mellemformer, og kredsen står fortsat til rådighed for sparring i organiseringen af mellemformer på 
skolerne. 
 
I A20 bliver lærernes pædagogiske indflydelsesmuligheder beskrevet og dermed opprioriteret. 
I præambelen til arbejdstidsaftalen formuleres der i fællesskab mellem Kommunernes Lands-
forening og Lærernes Centralorganisation, at når lærerne har indflydelse på skolens og under-
visningens udvikling, har det en positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Fo-
kus i undervisningen har flyttet sig fra et målstyringsfokus til et dannelsesfokus. I stedet for 
projekter, der blev udviklet fra oven, er der nu basis for, at man på den enkelte skole styrker 
det fælles ansvar mellem lærere og ledelse for at udvikle de pædagogiske rammer på skolen. I 
denne kulturforandring spiller tillidsrepræsentanten også en rolle. 
 
Silkeborg Lærerforening var med flere indlæg på Kongressen med til at sætte fokus på pro-
blemstillingerne med inklusion. Vi har mange beretninger fra lærere og børnehaveklasseledere om, at netop inklusion fylder i deres hverdag på 
en uhensigtsmæssig måde, så det bliver en belastning for deres psykiske arbejdsmiljø. Lærerne oplever, at der er elever, der ikke får den rette 
hjælp i rette tid. Lærerne har brug for, at der afprøves forskellige tiltag, på baggrund af observationer og undersøgelser fra PPL. Samtidig har 
skolechefen udtrykt et mål om, at der skal være et mindre fokus på PPV’er (pædagogiske, psykologiske vurderinger), med det formål at psyko-
loger, konsulenter og læringsvejledere fra PPL kan komme tættere på undervisningen med henblik på at støtte den enkelte lærer og 
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børnehaveklasseleder. Det er vigt for kredsen af følge dette arbejde, sådan at skolens ansatte oplever en forbedret praksis og sådan 
at vi ikke kommer til at sætter os imellem to stole. For om der kommer en diagnose eller ej, så opleves vejen til, at eleven har fået 
det rette tilbud stadig som lang. Formålet med inklusionsloven var, at flere elever skulle blive i deres klasser, men med større faglige krav, en 
længere skoledag, pressede lærere og mindre økonomi, er det ikke lykkedes. Hvis flere elever skal blive i klasserne, og de stadig har udfordrin-
ger, som de skal have hjælp til, er det åbenlyst, at det ikke kan lykkes med én lærer til 26 elever.  
Skolerne kan ikke gøre så meget selv, når økonomien er for stram, her er der ikke mulighed for at have flere to-lærertimer, som bl.a. kunne 
bruges til Co-teaching. For kommunerne er det stadig afgørende, at de budgetmæssige rammer ikke overskrides, for så bliver de straffet økono-
misk. Undervisningsministeriet er ikke tydelige på, hvordan problemet skal løses, og derfor får man ofte oplevelsen af at magtesløsheden bre-
der sig hele vejen op i systemet. Problemet er, at det er lærerne, børnehaveklasselederne og eleverne, der betaler prisen. Det skal der ændres 
på, og det kan man kun gøre, hvis alle parterne går sammen om at løse det. I DLF er dette område som foreningen har fået dagsordenssat i 
samarbejdet mellem KL, skolelederne og ministeriet i partnerskabet Sammen om skolen, og har deraf også Kredsstyrelsens store bevågenhed.  
 
I det forpligtende kredssamarbejde mellem de østjyske kredse har vi fulgt frikommuneforsøgene i Esbjerg og Holbæk. Det har vist sig aktuelt 
med statsministerens udmelding i nytårstalen 1. januar 2022 om, at alle kommuners folkeskoler frisættes for næsten alle statslige love og reg-
ler fra næste år. 
Vores fokus i mødet med Esbjerg har været at kunne følge med i, om der sker en forandring i lærernes pædagogiske arbejde. Hvilke energier 
frisættes der i de enkelte fag og mellem fagene? Hvad betyder det for undervisningen, den enkelte lærer og det enkelte team, at man kan tage 
udgangspunkt i sin professionelle dømmekraft? Folketinget vedtog lovforslaget om de to frikommuner kort inden sommerferien, hvor det kom-
mende skoleår allerede var planlagt. Derfor vil der først i forsøgets andet år kunne mærkes en reel frisættelse. 
Det vil være vigtigt, at skolerne frisættes for krav om lange skoledage, konkrete timetal i bestemte fag og nationale test. Omvendt er det også 
vigtigt, at der er bindinger, der sikrer en økonomi til skolerne, så de ikke udelukkende er afhængige af en kommunes kommunale budgetter. I 
Esbjerg og Holbæk har man desuden fokus på, hvor stor betydning de meget konkrete og specifikke mål og krav for afgangsprøver har for un-
dervisningen. Krav, som skolerne ikke er frisat fra. 

Budgetarbejdet 
Hvert år udarbejder Silkeborg Lærerforening en analyse af de kommunale budgetforud-
sætninger. Vi kalder det en Budgetinformation. Vi går bag tallene i kommunens samlede 
budget for hele skoleområdet. Den samlede analyse sendes efterfølgende til alle medlem-
mer i Byrådet og til samtlige skolebestyrelser. Budgetinformationen klæder altså ikke bare 
kredsen på til høringssvar og debatindlæg, men den understøtter også byrådsmedlem-
mernes forståelse af budgetforudsætningerne, og konklusionerne gengives ofte i skolebe-
styrelsernes høringssvar op til byrådets økonomiforhandlinger.  
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Vi oplever, at vi med budgetinformationen opnår indflydelse på det kommunale budget. Gennem mange år har vi i budgetinfor-
mationen påvist, hvor lavt Silkeborg Kommunes udgifter ligger pr. 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.  
Der er fortsat et stykke vej op til landsgennemsnittet i udgifter pr. elev. Det betyder, at skolernes budget-
ter fortsat er meget stramme.  
Silkeborg Lærerforening følger den økonomiske udvikling på skoleområdet tæt. 
 
I 2021 havde kredsstyrelsen et stærkt fokus på de politiske forhandlinger vedrørende budget 2022. Det 
daværende Børne- og Ungeudvalg havde i forbindelse med deres budgetarbejde indstillet, at der skulle 
overføres ca. 11 mio. kr. til dagtilbudsområdet for at dække et budgetunderskud her. At flytte 11 mio.kr. fra skoleområdet til dagtilbuds-
området ville være et brud på den konstitueringsaftale, der var grundlaget for byrådsperioden. Kredsen kastede sig ind i debatten sam-
men med den lokale skolelederforening, og i juni endte sagen med, at byrådet afviste Børne- og Ungeudvalgets indstilling.  Efter byråds-
valget - og på det sidste byrådsmøde i perioden - besluttede byrådet så alligevel at flytte 6 mio. kr. af de 11 mio. kr. til dagtilbudsområdet. 
Desuden besluttede de, at penge skulle tilføres skolernes SFO’er. Forløbet blev et billede på sidste halvdel af byrådsperioden, hvor skoler-
nes økonomi på undervisningsområdet i høj grad udviklede sig til en kænguru-økonomi. Kredsstyrelsen har i hele forløbet arbejdet hårdt 
på at opnå indflydelse og påvirke udviklingen. 

Arbejdsmiljø 
Status på arbejdsmiljøarbejdet:  
Siden sidste skriftlige beretning har vi levet med og under en Coronapandemi, som har udfordret os på mange forskellige måder. Vi har 
navigeret i efterhånden et hav af regler og retningslinjer, anbefalinger og love, der skulle overholdes. Corona har været et fast punkt på 
vores dagsordner! Vores fokus i forhold til Corona har været at sikre medlemmernes rettigheder i forhold til deres fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø. Fokus på ekstra rengøring, mindskning af smitte ved gode arbejdsvaner, brug af visir og mundbind, håndsprit og opdeling i 
mindre hold og arbejde i afgrænsede teams, testning ude på skolerne – også for medarbejdere - registrering i Safetynet, Corona som 
arbejdsskade pådraget på skolen mm.  
 
I 2020 gennemførte Silkeborg Kommune en APV og trivselsundersøgelse i Silkeborg Kommune og dermed også ude på skolerne. Resulta-
terne herfra taler igen tydeligt i forhold til støj og akustik, og for første gang scorede biologi højt som en naturlig følge af Coronapande-
mien. Stress i forbindelse med arbejdet var også en markant faktor i undersøgelsen samt kollegaer, der udsættes for krænkende handlin-
ger, trusler og vold i forbindelse med arbejdet som lærer. I kredsstyrelsen har vi fx viderebragt vores bekymring om trusler og vold til 
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Danmarks Lærerforenings kongres, hvor kongresdelegerede fra Silkeborgkredsen ad flere omgange satte 
inklusion og følgerne heraf på dagsordenen fra talerstolen.    
 
I april måned havde Afdelings-MED den årlige arbejdsmiljødrøftelse på baggrund af data fra APV’en fra 2020 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 - et arbejdstempo, der i høj grad har betydning for arbejdsmiljøet og antal stressramte. 
 
 
 

4 % (53) 13 % (187) 46 % (638) 30 % (415) 7 % (99) 

8 % (115) 31 % (430) 41 % (575) 17 % (238) 3 % (36) 

  
 
 
 

               Tabel fra APV 2020. 

 
I Afdelings-MED har vi i de forløbne 2 år bl.a. haft fortsat fokus på samarbejdet i TRIO‘en - hvilket vil sige samarbejdet mellem leder, TR og 
AMR - registrering i Safetynet, kemisk risikovurdering, samarbejdsforum for AMR og uddannelse. Vi har været medskabere af en ny in-
struks for medicinhåndtering, hvor vores fokus var at sikre medlemmernes ret til at takke nej til opgaven med at skulle håndtere medicin 
– dette er en vigtig tilføjelse fra tidligere, hvor man kunne blive pålagt en opgave uden de store muligheder for at sige nej.  
Afdelings-MED har også en arbejdsmiljøgruppe lige nu med en repræsentant fra kredsen, og her er vi med til at styrke og forstærke de 
gode initiativer omkring arbejdsmiljø. I forbindelse med stormøderne arrangeret af denne gruppe har vi bl.a. sat fokus på værktøjer og 
opgaver for AMR og senest, hvordan man håndterer konflikter internt på arbejdspladsen. Vi arbejder desuden med at kunne tilbyde te-
madage for AMR. 
Arbejdet med registreringer i Safetynet er fortsat fra tidligere år, da vi gerne vil bevare fokus og momentum. Det er en vigtig del af vores 
arbejdsmiljøarbejde både lokalt og i skoleafdelingen, når vi skal se på behovet for særlige indsatser, og når vi skal tage temperaturen på 
det, der sker ude i virkeligheden! Det er lettere for kredsen at få arbejdsgiver til at handle og tage et ansvar, når arbejdsmiljøproblemerne 
synliggøres gennem registreringerne. 
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Skoleafdelingen har været med i et pilotprojekt med Arbejdstilsynet, der netop havde sit omdrejningspunkt i det psykiske ar-
bejdsmiljø og i, hvordan vi i kommunen kunne udbrede de gode tiltag, altså dele ud af de gode erfaringer. Det har betydet, at 
flere skoler har fået besøg af AT i det forgangne år, og det er jo godt, at der sættes spot på vores arbejdsmiljø. Selve evalueringen af pro-
jektet blev dog fra AT’s side lige rigeligt glansbilledagtigt, da de kunne fortælle, at vi havde et godt og 
velfungerende arbejdsmiljø i Silkeborg. Når vi fra kredsstyrelsen lyttede til AT, lød det mere som om, at 
de beskrev, at vi havde en god struktur for arbejdsmiljøarbejdet i Silkeborg Kommune. Fokus var åben-
bart forskelligt.  
 
Vi måtte dog præcisere, at ét er, at arbejdsmiljøorganisationen er velfungerende, men vi har stadig en 
arbejdsstyrke i kredsen, der oplever et arbejdsmiljø, der til tider kan være så udfordrende, at lærerne 
bliver syge af det. En AT ansat fik endda udtalt sig skævt og kaldte lærernes forhold et vilkår. Sådan betragter vi det ikke i kredsstyrelsen. 
Et hårdt arbejdsmiljø i nogle dele af lærerjobbet kan være en risiko, aldrig et vilkår. En risiko er noget, man gør noget ved, modsat et vil-
kår, hvilket AT’s leder, der var med på mødet, gav os fuldstændig ret i. 
Netop dette er en af de problemstillinger, som vi i kredsen fortsætter med at arbejde videre på. Der skal gøres noget ved de risici, der er i 
medlemmernes arbejde, og det er et af vores mål for arbejdsmiljø, at: ”Kredsen skal skabe mærkbare forbedringer i arbejdsmiljøarbejdet 
for deres medlemmer.”  
Vi er kommet et stykke ad vejen og arbejder fortsat med at stille skarpt på arbejdsmiljøet.  

 
Kommunikation 
Vi har i den forløbne periode haft vores eksterne kommunikation til drøftelse. Det er et område, vi løbende har fokus på.  
Det er centralt på den ene side at sikre, at det enkelte medlem oplever at blive informeret tilstrækkeligt om kredsens og foreningens 
arbejde og indsatser. På den anden side er vi bevidste om, at lærere i forvejen konstant skal forholde sig til adskillige informationer fra 

mange kanter. Ydermere er der naturligvis store individuelle forskelle på de enkelte medlem-
mers ønsker og behov for orientering fra kredsen. Denne balancegang mellem “too much” og 
“too little” information vil vi løbende skulle forholde os til. Endnu en faktor i dette er de mange 
informationskanaler, vi har til rådighed - hjemmeside, mail, SoMe etc. 
 
Tillidsrepræsentanterne har en naturlig nøgleposition som formidlere af information fra kreds 
til lærere og fra lærere til kreds. Vi prioriterer vedvarende denne kommunikationsvej dels ved 
at klæde tillidsrepræsentanterne på til information fra kreds og forening til den enkeltes kolle-
ger, dels ved at lytte til og drøfte de emner og problemstillinger, som tillidsrepræsentanterne 
oplever, rører sig på skolerne.  
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De forløbne år har både formand og næstformand samt repræsentanter fra kredsstyrelsen deltaget i Faglig Klub-møder på sko-
lerne med henblik på at styrke kommunikationen mellem medlemmer og kreds. På denne måde får vi et vigtigt indblik i, hvilke forhold og 
temaer - fælles og individuelle - der optager vores medlemmer lokalt såvel som generelt. Vi ønsker derfor at fortsætte denne praksis i 
den kommende periode.  
  
Vi har ved vores seneste “servicetjek” valgt at prioritere dels medlemsmails fra kredskontoret omtrent hvert halve år og selvfølgelig ved 
behov, dels at sikre, at hjemmesiden fungerer som en overskuelig og brugervenlig base for generel information til medlemmerne.  
Derudover har vi styrket vores fokus på kommunikationen med særlige medlemsgrupper ved at afholde møder i kredsen netop for og 
med disse, og sideløbende hermed har vi udsendt nyhedsbreve vedrørende forhold, der har særlig relevans for dem.  
 
I den lokale presse (Midtjyllands Avis) tager særligt formanden løbende aktuelle og lokale skolepolitiske emner op til debat.  
 
Endnu et centralt aspekt under kommunikationsområdet er relationsarbejdet til lokalpolitikere og Skoleafdelingen. Vi har en fortløbende 
dialog med parterne og har senest taget initiativ til et møde med kommunens nye Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalg. Dette afholdes 
her i marts. 
  
For en sammenhængende redegørelse over kredsens indsats- og arbejdsområder er nærværende skriftlige beretning samt formandens 
mundtlige beretning til selve generalforsamlingen selvfølgelig oplagt at fordybe sig i - og dertil står kredskontoret som altid til rådighed 
med hjælp og svar på spørgsmål. 
 

Sagsbehandling 
En stor del af vores arbejdstid går med sagsbehandling. Det varetages primært af næstformanden og den sagsbehandlende kasserer. 
Formandens fokus er hovedsageligt lønforhandlinger med Silkeborg Kommune og Region Midt. 
Alle medlemmer har mulighed for at søge rådgivning og støtte til arbejdsrelaterede spørgsmål. 
Sagerne er forskelligartede og kan omhandle løn, sygdom, pension, barsel, ansættelse, ferie, afsked, tjenstlige samtaler, arbejdstid, fleks-
job, forflyttelser mm. 
 
Sygefraværssager fylder meget af sagsbehandlingen, og her er vi i kredsen særligt opmærksomme, da disse sager ofte har en tæt sam-
menhæng med arbejdsvilkårene. Vi arbejder hårdt for, at det ikke er det enkelte medlem, der betaler prisen for et dårligt arbejdsmiljø, 
hvor der ikke er sammenhæng mellem ressourcer og krav, eller hvor arbejdstiden ikke er gennemskuelig.  
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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 fra arbejdsgiver 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. I en tid, 
hvor alle kommuner skal have blik for fastholdelse og rekrutteringsproblemerne, hænger dette dårligt sammen, hvis man som arbejdsgi-
ver ikke tager sig den nødvendige tid til, at medarbejdere bliver raske igen, for derefter at have mange gode arbejdsår foran sig.  
 

Kredsstyrelsens organisering  
På generalforsamlingen i september 2020 luftede vi muligheden for, at vi ville være nødt til at se på, hvordan vi organiserede os i kreds-
styrelsen, da Gordon Ørskov Madsen stillede op til formand i DLF. Grunden til, at det kunne få indflydelse på os i Silkeborg, var, at vores 
lokale formand Niels Jørgen Jensen var 1. suppleant for Gordon i Hovedstyrelsen, og blev Gordon formand, ville Niels Jørgen få en plads i 
Hovedstyrelsen. 
Gordon blev valgt til ny formand, og Niels Jørgen trådte derfor ind i Hovedstyrelsen som medlem af Overenskomstudvalget. Det betød, at 
Niels Jørgen måtte trække sig fra næsten alt sagsbehandling, og hvis det skulle hænge sammen med arbejdsopgaverne, havde vi brug for 
endnu en sagsbehandler, der kunne have sin daglige gang på kontoret. Da Niels Jørgen blev næstformand i Hoved-MED i Silkeborg Kom-
mune i 2018, valgt vi at frikøbe vores kredskasserer yderligere, så han med sit kassererfrikøb havde omkring halvdelen af sin arbejdstid på 
kredskontoret. Da vi skulle finde en ny organisering på kontoret, valgte vi at frikøbe kredskassereren helt, sådan vi kan løfte de mange 
opgaver og sagsbehandlingen på kredskontoret på en fleksibel måde. Denne aftale forventes at virke frem til næste valg til Hovedstyrel-
sen i november 2023. 
Dette blev fremlagt som en del af beretningen på Generalforsamlingen i 2021. 

Involverende fagforening 
I Silkeborg Lærerforening har vi et stort ønske om at involvere medlemmerne, så vi som en fælles fagforening kan samarbejde om at 
skabe positive forandringer på medlemmernes arbejdspladser. Det involverende arbejde er også nødvendigt, når vi skal have politikere til 
at forstå en lærers dagligdag, eller når vi udmønter Silkeborgaftalen. Kredsstyrelsen er meget interesseret i den dagligdag og de problem-
stillinger og udfordringer, I som medlemmer oplever, samt ikke mindst de løsninger, I finder og ønsker. Den viden, vi får direkte fra jer 
som medlemmer eller via tillidsrepræsentanterne på fx faglige klubmøder, fra sagsbehandlingen eller ved andre henvendelser, er vigtig 
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for vores arbejde. Den fælles viden og erfaringerne, indsamlet på tværs af skolerne i Silkeborg, indgår i det strategiske udvik-
lende samarbejde i DLF, og vi bruger det helt konkret i vores fagpolitiske arbejde for at sikre bedre arbejdsforhold gennem afta-
ler med kommunen. 
 
Faglig klub er medlemmernes forum, hvor der kan diskuteres faglige og pædagogiske 
emner samt arbejdsforhold. De tre emner har indflydelse på hinanden. 
Det er et stærkt fagligt fællesskab, hvor en lærergruppe kan opleve, at det er muligt 
at ændre noget i. Er det for svært at holde pauser? Er det svært at gennemskue sin 
opgaveoversigt? Har man mulighed for at diskutere pædagogik på skolen, og har 
man mulighed for at få indflydelse på økonomiske prioriteringer på baggrund af pæ-
dagogiske argumenter?  Er kulturen på skolen åben for det, eller skal den trænes? Er 
der problemstillinger, som opleves af mange og som er væsentlige at forsøge at få 
ændret på, så kan et stærkt fællesskab godt presse på for at få det ændret. 
 
Gennem mange år er lærernes pædagogiske stemme blevet nedprioriteret, men 
med A20 har lærerne igen fået mulighed for at debattere pædagogik på fælles mø-
der for alle lærere. Det er vigtigt for lærere, at der er rum til at drøfte pædagogiske 
emner, så derfor vil det have vores fokus fremover. Det er mange år siden, at det var en naturlig del af lærernes arbejde at forholde sig til 
pædagogik. Vi fik læringsmålstyret undervisning, hvor man kunne afkrydse i et Excel ark hvilke mål, man havde opfyldt. Nu vender det 
endelig igen til, at lærernes stemmer er væsentlige i en skoles hverdag, og at det igen er muligt at tale om dannelse og pædagogik. 
Desuden er det også i dette forum, at tillidsrepræsentanterne kan fortælle om det arbejde, der laves i forbindelse med skoleåret planlæg-
ning. Med A20/Silkeborgaftalen er der kommet nye arbejdsgange, og arbejdet følger et årshjul. Faglig klub er stadig en væsentlig del af 
det arbejde, hvor tillidsrepræsentanten kan hente kvalificering til arbejdet med ledelsens prioriteringer og skoleplanen.  
 
Fra kredskontorets side forsøger vi at deltage i så mange møder som muligt. Det har været noget hæmmet af Coronasituationen i de sid-
ste år, men det er forhåbentlig næsten kun historie nu. 
Det er en stor værdi for vores arbejde, at vi møder jer medlemmer, og at vi lytter til de problemer og udfordringer, I står med hver eneste 
dag, og derfor er deltagelsen i møderne en stor prioritet for os. Desuden ønsker vi at hjælpe med at skabe meningsfulde ændringer på 
jeres arbejdsplads. 
 
 



Skriftlig beretning 2022  

19 

 

Samarbejde internt 
Kursusvirksomhed 
 
Åbent medlemskursus. 
Åbent Medlemskursus er et tilbud til vores medlemmer om at få et døgn på DLF’s kursusejendom, Skarrildhus, blive forkælet en smule, 
høre om kredsens arbejde, høre interessante oplæg samt at mødes med andre lærere både fra Silkeborg og fra Herning og Ikast.  
 
I 2021 havde vi inviteret Ole Sejer Iversen, som fortalte om teknologiforståelse i undervis-
ningen og som et nyt fag, hvilket var meget relevant for vores kursister. Ole Sejer Iversen 
satte fokus på, hvor vigtigt det i et dannelsesperspektiv er at give eleverne en teknologifor-
ståelse, sådan at de har mulighederne for at kunne begå sig som kritiske samfundsborgere. 
 
KSØ 
I det forpligtende kredssamarbejde i Østjylland, KSØ, er der nedsat en arbejdsgruppe - kur-
susforum - der har ansvaret for at styrke kredsenes arbejde med at videreudvikle tillidsre-
præsentanternes handlekompetence, at bistå kredsene i arbejdet med at afdække tillidsre-
præsentanternes behov for yderligere kompetenceudvikling samt at etablere og koordinere 
videreuddannelsestilbud for tillidsrepræsentanterne.  
Det sker blandt andet med kurser i januar/februar, hvor alle tillidsrepræsentanter i Østjylland har mulighed for at komme på kursus på 
tværs af kredsene.  
 
I 2020 startede vi med et oplæg af Klaus Majgaard: ”Hvordan skaber styring vilkår for professionel dømmekraft og kvalitet i undervisnin-
gen?”. Det var et godt og vedkommende oplæg. Desuden brugte vi en hel dag på at arbejde med ”Tillidsrepræsentanten som historiefor-
tæller” med udgangspunkt i Folkeskoleidealet, og det stod DeltagerDanmark for. Vi sluttede af med ”Musik på hjernen” med Peter Vuust, 
hvilket var utrolig inspirerende.  
I 2021 blev vi desværre nødt til at aflyse vores kursus på grund af Coronarestriktioner. Kurserne sammen med de øvrige østjyske kredse 
blev erstattet af et vellykket onlinekursus i forhandlingsteknik med Søren Viemose. 
Dette kursus indgik i den samlede strategi for Danmarks Lærerforening om at klæde tillidsrepræsentanterne på til at kunne indgå i et 
kvalificeret samarbejde med skolederne om både arbejdstidsaftalen og det generelle arbejdsmiljø.  
 
 
 



Skriftlig beretning 2022  

20 

 

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 
forbindelse med deres organisationsuddannelse.  
 
Lokalkredskursus. 
I 2020 havde vi inviteret Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole, til at fortælle om ”Ung-
dommen og ubehaget – dannelse i dag”, og vi hørte Nana Katrine Vaaben om ”Tid i og omkring 
lærerarbejdet”. Hvordan anser lærerne tid, og hvorfor er det så vigtigt, at der er tid på opgaver? 
Hvorfor er det, at det ikke altid er foreneligt med en anden opfattelse af tid? 

 
I efteråret kunne vi afholde lokalkredskursus sammen med Skanderborg Lærerforening. Her var temaerne involvering på både samfunds-, 
forenings- og medlemsniveau. Sigge Winther Nielsen holdt med udgangspunkt i sin bog ”Entreprenørstaten” et oplæg om, hvordan man 
som forening kommer ind og er medansvarlig i politikskabelsen. Ligeledes arbejdede vi med tillidsrepræsentantens rolle i forskellige per-
spektiver. Vi fik lederens syn på rollen, vi arbejdede med foreningens mål og forventning, og vi hørte en erhvervspsykologs beskrivelse af, 
hvordan man agerer og reagerer i det krydspres, man står i som tillidsrepræsentant og lærer.  

 
TR - uddannelse. 
I 20-21 er der 5 nyvalgte tillidsrepræsentanter og et nyvalgt kredsstyrelsesmedlem, og derfor skal de på organisationsuddannelse. Forud 
for modulerne underviser vi de nye tillidsrepræsentanter som forberedelse 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. Vi 
har desuden brugt en del energi på at organisere os på en lidt anden måde, så vi bliver mere arbejdende og handlende. Det har været en 
rigtig god proces, som ikke er slut endnu. 
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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  Er vi gearet til fremtiden? 

Kommunernes økonomi. 
Arbejdsmiljø. 
Samarbejde med andre organisationer. 
Kongresforberedelse. 
Kursussamarbejde for TR og AMR. 
De mindre medlemsgrupper. 
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Kredsstyrelsen pr. 3. september 2020  
   
Niels Jørgen Jensen  Formand   Kongresdelegeret 
Trine Falck Steen  Næstformand    Kongresdelegeret  
Morten Dalsgaard  Kasserer   Kongresdelegeret 
Thomas Lund Jørgensen Kredsstyrelsesmedlem Kongresdelegeret 
Charlotte Studtmund  Kredsstyrelsesmedlem Kongresdelegeret 
Henrik Steffens  Kredsstyrelsesmedlem  
Mai-Britt Holmgaard Bak 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:    Budgetinformation:    Arbejdsmiljøansvarlig: 
Morten Dalsgaard  Morten Dalsgaard   Mai-Britt Holmgaard Bak  
    Niels Jørgen Jensen 
    Trine Falck Steen  
   
   
Kredsstyrelsens 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. 
 
 
 

 

 

 

 



Skriftlig beretning 2022  

23 

 

 

Budgetforslag 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter  Budget 22 

Medlemskontingenter 2.648.000 

Særlig Fond 22.000 

Akutfonden 455.000 

Renter 0 

Renteindtægter/værdipa-
pirer 

10.000 

Indtægter i alt 3.135.000 

  

Udgifter Budget 22 

Kontingent KSØ 28.000 

FH 10.000 

Frikøb 1.974.000 

Frikøb fra hovedforening -360.000 

Vederlag 413.000 

Møder 148.000 

Kurser/konferencer 469.000 

Personaleudgifter 374.000 

Administration 86.000 

Lokaleudgifter 79.000 

Repræsentation/gaver 30.000 

Kommunikation 2.000 

Revision 19.000 

  

Udgifter i alt 3.275.000 

Hensættelse fratrædelse 60.000 

Driftsunderskud -140.000 

Afdrag 51.000 

  

Forventet resultat -191.000 
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Uændret kontingent for 2022 for og kredsens kontingent 
Pr. måned     Kreds       DLF       I alt  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Fraktion 1 - 2          223      230       453      
Fraktion 4           16        75        91 
Fraktion 6           42        94      136 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1 krones stigning i kontingentet vil give kreds 132 et provenu i 2022 på: 
 
Fraktion 1-2 (lærere og børnehaveklasseledere)    8.793kr. 
Med en helårsvirkning     11.724kr. 
  l 
Fraktion 4 (pensionister) (Vil først få virkning fra 2023) 2.000kr. 
 
 

 

 
 


