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Forord 

Dette års skriftlige beretning vil lave nogle 
nedslag på det forløbne års arbejde og vil 
sammen med den mundtlige beretning, som 
aflægges på generalforsamlingen, lægge 
nogle af de spor, som kredsstyrelsen vil 
arbejde på i det kommende år. 

 

Arbejdet i kredsstyrelsen har siden sidste 
generalforsamling, som jo først blev afholdt 
sidst i september, båret præg af hele 
coronasituationen.  

Dette års valghandling indebærer valg af to 
medlemmer til kredsstyrelsen. Dvs. at Pia og 
Vibeke er på valg. De stiller begge deres 
kandidatur til rådighed igen, men der er 
naturligvis åbent for, at andre kan stille op.  

A20 

Kort før sidste generalforsamling blev der 
indgået en ny central arbejdstidsaftale. Som 
omtalt i den sidste mundtlige beretning, var 
det måske ikke en ønskeaftale, men siden er 
der arbejdet med at kvalificere den i hele 
landet. Aftalen bygger på det 
samarbejdsspor, som OK18 lagde grunden til. 
Derfor er det også lykkedes for os at spille 
vores gamle lokale aftale sammen med A20 
og derved opgradere den. Vi startede en 
genforhandling af aftalen op først i november 
og kunne, efter et rigtig konstruktivt 
forhandlingsforløb, præsentere en ny 

forbedret lokalaftale for ledere og TR d. 9. 
marts. Det foregik i tidens ånd over TEAMS, 
ligesom vi 14 dage efter kunne afholde to 
virtuelle møder for medlemmerne for at 
præsentere aftalen. Det optimale ville jo 
have været, at fagcenterchefen, Ane 
Stallknecht og undertegnede som sidst, 
kunne komme ud på alle skolerne. Det har vi 
dog en plan om, kommer til at ske 
umiddelbart efter sommerferien. I skrivende 
stund er planlægningen af næste skoleår i 
gang, og det er så nu, at aftalen skal stå sin 
første prøve. Pga. forskellige 
omstændigheder – bl.a. corona – har 
opstarten ikke været optimal, og vi må på 
nuværende tidspunkt konstatere, at det er en 
proces, som løbende kan forbedres.  

Omlægning af specialundervisning og 
økonomi 

Som omtalt i sidste mundtlige beretning er 
man i kommunen i gang med omlægning af 
specialundervisningsområdet. Denne proces 
startede i 2017 med en kortlægning af 
området. Den helt overordnede plan er, at 
der skal segregeres færre elever, så pengene 
bliver i almenområdet. Det er på den lange 
bane en model, som vi kan tilslutte os. Men, 
der er et stort men, for da man besluttede at 
starte kortlægningen, var det ikke tænkt som 
en besparelse. I mellemtiden er man så 
begyndt at operere med måltalsreduktioner i 
budgetterne ud fra sammenligning med 
lignende kommuner. Og ja, kigger man 
samlet set på disse måltal, bruger vi flere 
penge på den samlede folkeskole end både 
Kalundborg og Vordingborg. I denne 
sammenligning er også inkluderet udgifter til 
egne specialskoler samt pladser på 
specialskoler i andre kommuner, 
skoleudgifter i forbindelse med 
dagbehandling eller anbringelsessteder, PPR 
og befordring af elever. Den samlede 
nettoudgift pr. elev er her i 2021 99.277 kr. 



 

 

 

mod 113.350 i 2020. Altså et fald pr. elev på 
14.073 kr.  

Hvis vi kigger alene på almenområdet er 
udgiften her 66.169 kr. i 2021. I 2019 var 
prisen her 80.267 kr. Altså et fald på 14.100 
kr. på blot to år. Landsgennemsnittet er i 
2021 73.838 kr., hvor Odsherred ligger på en 
næstsidste plads, kun ”undergået” af Lolland 
kommune. Vores sammenlignelige 
kommuner, Kalundborg og Vordingborg 
ligger begge over landsgennemsnittet med 
henholdsvis 75.162 kr. og 79.627 kr.  

Hvis vi skal lykkes med en omlægning af 
specialundervisningsområdet, hvor færre 
elever segregeres til gavn for børn og unge i 
Odsherred kommune, så nytter det ikke 
noget, at man fortsat sparer på 
almenområdet, der simpelthen ikke er i stand 
til at løfte opgaven. Der er nødt til at ske en 
investering, i hvert fald på den korte bane. Så 
kan det sagtens være, at der på sigt er en 
besparelse.  

I vores optik svarer det til, at vi har købt et 
gammelt hus – et håndværkertilbud – og nu 
skal i gang med at renovere det, for at kunne 
leje det ud til turisterne. Vi skal så bruge den 
forventede lejeindtægt, som vi endnu ikke 
har, på at renovere!  

Økonomi – tildelingsmodel 

Der er i kommunen også lavet en ny 
ressourcetildelingsmodel. Hvor det i de 
seneste år har været en tildeling 
udelukkende baseret på elevtal, er der nu 
kommet en grundtildeling pr. skole, så det, 
lidt forenklet sagt, er muligt at kunne 
ansætte en leder og åbne for varmen. Det er 
en tiltrængt forandring, men det er stadig en 
udfordring jf. ovenstående, at få tingene til at 
hænge sammen. Sammen med denne 
tildelingsmodel har man politisk valgt at lave 
en lokal model i forhold til tildeling af midler 

til specialområdet, trods det faktum, at stort 
set alle høringssvar anbefalede en samlet 
model. Dette gør, at der er et økonomisk 
incitament på de enkelte skoler i at undlade 
at segregere elever. Hvis man som skole i 
forvejen er økonomisk udfordret, vil det 
måske i nogle tilfælde være bundlinjen og 
sorte tal, der vinder fremfor elevernes 
profitering af en eventuel segregering. Det 
har tidligere vist sig, at når man politisk går 
imod en anbefaling fra fagfolk, har det ikke 
altid en den ønskede effekt! 

Ny MED-aftale – implementering 

Sidste år kunne vi berette om, at kommunen 
havde underskrevet en ny MED-aftale. Og at 
der nu kom MED-udvalg tæt på den lokale 
ledelse. Det har haft lidt en svær start på de 
to store matrikelskoler, idet man der fra 
skoleledelsens side ønskede fortsat at have 
et samlet MED-udvalg. Det var imidlertid ikke 
intensionen, hvilket kommunaldirektøren 
også gjorde ret klart. Det er nok ikke helt på 
skinner endnu, hvorfor vi fortsat følger det 
tæt. Et andet udestående i aftalen er de 
tillidsvalgtes adgang til telefon, IT-udstyr med 
internetopkobling og adgang til deres 
kommunemail. Det afventer vi stadig en 
løsning på. 

OK21 

D. 19. april stemte et flertal af Danmarks 
Lærerforenings medlemmer JA til OK21. I 
Odsherred Lærerkreds havde en samlet 
kredsstyrelse valgt at anbefale et JA. Det 
valgte vi, fordi set på det økonomiske 
bagtæppe af et år med meget store udgifter i 
forbindelse med Corona, var det trods alt et 
resultat, som vi kunne være tilfredse med. 
Selvom det ikke er et overvældende resultat, 
er der dog stadig tale om en sikring af 
reallønnen + lidt ekstra. 
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Bl.a.: 

• Generelle lønstigninger på 5,02 % i 
overenskomstperioden.  

• Videreførelse af reguleringsordningen 

• En hævelse af fritvalgsordningen fra 
0,83 til 1,38 (enten løn eller pension) 

• En lønforbedring til 
børnehaveklasselederne 

• En markant forbedring af muligheden 
for sorgorlov i forbindelse med barns 
død. 

Covid19 

Som skrevet i indledningen, har det forløbne 
år været præget af Corona eller Covid 19. 
Sidste år til generalforsamlingen i september 
troede vi vel ikke, at det kunne blive meget 
værre, men det kunne det så. Lærerne har 
leveret et eksemplarisk stykke arbejde med 
en omstillingsparathed, der næppe er set før. 
Selvom der er åbnet mere op på skolerne og i 
samfundet generelt, er vi i skrivende stund 
stadig påvirket arbejdsmæssigt med et 
stigende antal smittede børn, unge og 
medarbejdere i kommunen. Kommunen har 
netop følt sig nødsaget til at skrive en 
henstilling til borgerne i kommunen om, at 
man følger restriktionerne under 
hjemsendelse i isolation som nær kontakt 
eller som smittet. Forhåbentlig når vi 
eftersommerferien, når de fleste vil være 
vaccinerede, til et niveau, hvor vi atter føler 
en vis form for normalitet.  

Odsherred Lærerkreds´ mange opgaver 

I mere normale tider har Odsherred 
Lærerkreds et utal af opgaver at løse. Dels 
alle de politiske dels de medlemsrelaterede, 
der fx handler om barsel, sygefravær, 
arbejdsvilkår og lønsammensætning. I 
Corona-tiden har der så tilføjet sig et 
stormvejr af mere eller mindre klare 
nationale og kommunale retningslinjer og 

vejledninger, håndtering af sager på konkrete 
arbejdspladser og behandling af personsager 
i virtuelle fora. Anders har i sin egenskab af 
arbejdsmiljørepræsentant i Hovedudvalget 
deltaget i de ugentlige møder i det 
kommunale beredskab. En post, der har 
medvirket til, at vi har kunnet komme med og 
få relevante oplysninger fra centralt hold til 
gavn for medlemmerne. 

Arbejdsmiljø 

Udpluk fra året med en arbejdsmiljømæssig 
vinkel. 

”Arbejdsmiljørepræsentanterne på skolerne” 
her blev skoleåret 20-21 året, hvor vi fik 
mulighed for at samle vores AMR i DLF-regi 
igen. Vi mødtes to gange i dette skoleår, hvor 
udvekslingen af erfaringer om diverse emner 
har fyldt. Vi må være ærlige og sige, at 
Corona har præget møderne meget. Emnet 
”magtanvendelse” har været oppe og vende, 
og vil blive taget op på et af møderne næste 
skoleår. Vi har også kunnet mærke på de 
enkelte AMR’er, at det har været givtigt for 
dem at få talt med hinanden og os som kreds. 
Som kreds, var det godt igen at have 
muligheden for at samle alle igen. Det giver 
os en større viden om den aktuelle 
arbejdsmiljøsituation på skolerne og et 
tættere samarbejde. En succes, som vi ser 
frem til at fortsætte og udvikle, hvis behovet 
er der.  

”Covid-19s betydning for arbejdsmiljøet” – 
undersøgelse som DLF kom med i december. 
Udvalgte ord, som har præget 2020: 
Værnemidler og retningslinjer, afstandskrav, 
samarbejde, tillidsvalgte, 
undervisningskvalitet, pauser, smitterisici i 
forhold til sociale relationer, omstillingsparat, 
”frontpersonale” og vi kunne blive ved. 
Dataene i undersøgelsen er fra maj/juni, hvor 
der var delvis og fuld åbning på skolerne. 
Undersøgelsen brugte vi til debat mellem 



 

 

 

vores AMR‘er på skolerne. Efterfølgende er 
der kommet en pjece med opfølgning fra 
november 2020.  

”Bekendtgørelse om det psykiske 
arbejdsmiljø” blev udgivet i september 2020 
af Arbejdstilsynet. Bekendtgørelsen har 
været længe ventet, og giver et tydeligt 
signal om, at området skal prioriteres. Den 
giver gennemsigtighed og tydeliggør reglerne 
for arbejdsgiver og medarbejdere. Hvilket 
hjælper i arbejdet med bl.a. forebyggelse og 
udarbejdning af principper mm. 

”Arbejdsmiljøkonferencen ’21, SPT - Sjælland 
på tværs” blev desværre aflyst, som så 
mange andre ting, pga. Corona. Der arbejdes 
lige nu på at finde oplægsholdere til 
konferencen 2022, som vi håber, kan blive 
gennemført til den tid. I SPT -sammenhænge 
vil vi fremadrettet også undersøge 
mulighederne for at arrangere 
kurser/webinarer for vores AMR’er i 
kredsene.  

”Arbejdsmiljøtallene i Odsherred kommune” i 
et år præget af Corona har haft sin 
indvirkning på anmeldelserne af vold og 
trusler, som er næsten halveret fra året før. 
Et år hvor eleverne har været hjemsendt, 
opdelt i mindre klasser og brugt uderummet 
meget mere til aktiviteter har bidraget 
positivt til færre episoder. En erfaring som er 
ønskværdig at tage med videre i 
planlægningen af skolens hverdag. Antallet af 
anmeldte arbejdsskader er steget en smule 
fra 40 i 2019 til 49 i 2020. 

 

 

 

 

 

Fraktion 4 af Annie Hass 

Årets første arrangement var Årsmødet, som 
vi holdt på Hotel Højby Sø mandag d. 2. marts  

Vi var 19 deltagere i mødet, og det er en lille 
men yderst trofast  gruppe. 

Vi kunne virkelig ønske, at en større del af 
vore medlemmer deltog, da det er et oplagt 
sted til at få en god dialog om vores 
aktiviteter og om medlemmernes behov. 

Udvalget berettede om aktiviteterne, der var 
gennemført i årets løb. 

Grethe fortalte om ÅRSMØDET i fraktion 4 og 
om DLF`s pensionistpolitik. 

Vi har fået nyt medlem i DLF´s hovedstyrelse, 
nemlig Jørn Kokkendorff, Århus. 

Jan Erik fortalte om arbejdet i det 
forpligtende KREDSSAMARBEJDE med en god 
tovholder i Peter Bilde. 

Annie orienterede om de afholdte 
TEATERAFTENER samt arbejdet i 
LITTERATURKREDSEN.  

Torben fortalte om den planlagte 
SOMMERUDFLUGT  til Svendborg. 

Annie beskrev indholdet af den planlagte  
FORÅRSUDFLUGT  til  Ungdomsøen. 

Christina gav en god orientering om arbejdet 
i kreds 51. 

Efter årsmødet havde vi besøg af den finsk-
svenske forfatter Bettan Gaunaa, som 
fortalte om sin barndom og ungdom.  

En uge efter at vi havde holdt vores årsmøde 
blev Danmark næsten lukket ned pga Covid-
19, og der gik mange måneder, hvor vi ikke 
kunne afholde nogen arrangementer. 
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Hen over sommeren blev situationen 
forbedret, og i september måned kunne vi 
igen afholde arrangementer. 

Vi var vært for Det tværgående fagpolitiske 
samarbejde, Sjælland på Tværs, med besøg i 
Højby Kirke og efterfølgende møde på Hotel 
HøjbySø 

 Vi kom på tur til Ungdomsøen – Middel-
grundsfortet - tirsdag d. 15. september. 
Vejret var ualmindeligt smukt med strålende 
sol hele dagen. En pragtfuld sejltur, 
spændende rundvisning og god mad – hvad 
kunne vi ønske os mere?  Der var 30 
deltagere. 

TEATERAFTENERNE har vi også kunnet 
gennemføre, dog uden spisning, men med 
rigtig gode og meget forskellige 
teaterstykker. Vi har i 2020 haft tre 
teateraftener med god tilslutning. 

En musikalsk forestilling:  BERLIN - FRIHED ER 
IKKE EN SELVFØLGE 

Skuespil om Anna Ancher: Annas Verden. 

Cafe Liva med en satirisk og humoristisk 
forestilling: HURRA 

LITTERATURKREDSEN fungerede også rigtig 
fint hele efteråret – indtil vi igen måtte lukke 
ned pga Covid19. 

SOMMERUDFLUGTEN til Svendborg måtte vi 
også aflyse- men vi forventer at gennemføre 
denne herlige tur sommeren 2021, når vi er 
blevet vaccineret. 

JULEFROKOSTEN led samme kranke skæbne, 
men også den regner vi med at gennemføre i 
år. 

Så selv om vi føler, at meget har været aflyst, 
og vi har savnet vores arrangementer, har 
der dog også været en del aktivitet. 

Fraktion 4 udvalget arbejder desuden på at 
fastholde medlemmerne, også efter de er 
gået på pension. Hvorfor forbliver man ikke 
medlem i foreningen? Er det fordi, man ikke 
ved, hvilke  

fordele man får? Til det sidste spørgsmål kan 
vi anbefale medlemmerne at gå på kredsens 
hjemmeside, under fanebladet pensionister, 
eller på foreningens nyoprettede faneblad, 
der henvender sig til samme gruppe. 

Vi håber, at vore medlemmer har mod på 
igen at deltage i vore møder og komme ud og 
opleve en masse nye ting sammen med deres 
tidligere kolleger. 

 



 

 

 

 

Fakta om kreds 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 ÅBNINGSTIDER ODSHERRED LÆRERKREDS 

Mandag 8.30 - 15.00 

Tirsdag  8.30 - 15.00 

Onsdag 8.30 - 15.00 
Torsdag 8.30 - 15.00 
Fredag 8.30 - 12.00 

 
Ferieuger for lærere ansat i Odsherred 

kommune i 21/22 (resten er planlagt 
afspadsering og helligdage). 
Sommerferie 2021 og 2022 i uge 27, 28, 29 
Efterårsferie i uge 42 
Vinterferie i uge 7 

 

 

 

Skole/afdeling Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræ.  

      

Afd. Odden Malene Gylling Elisa Schneider   

 Pedersen    

Afd. A. Ladingsvej Vibeke Nielsen Birthe Remfeldt   
     

Afd. Grundtvigs- 
Vej 

Jeanette Kristensen 
 

   Lykke Thiele 

 

 

 

Afd Egebjerg 
 

   Lars Levin Andersen    Lars Levin Andersen 

 

Højby Pia Borregård Menja Ellevang Nielsen  

     

Højby Menja Ellevang Menja Ellevang   

 Nielsen Nielsen   

Vig Lasse Grundtvig   Hanne Pilgaard       

 Porsild    

Afd. Asnæs Malene Møller John Flink   

     

Afd. Asnæs 
 

Mie Møller 
 

   John Flink 

 

 

 

Afd. Fårevejle   Connie Akselbo Anders Christensen  
     

Afd. Hørve Maibritt Thinter Karin Steensen   

     

Herrestrup Rasmus Frost Jan Lindermann   

   Videnscenter      

UCO  Tina Zimmermann  
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Endelig dagsorden 
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