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Kommunalvalg, nyt byråd og udvalg for børn, unge og uddannelse. 
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A20/lokal arbejdstidsaftale 
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Arbejdsmiljø  

Fraktion 4 / pensionistforum 

Fakta om Kreds 51  

Dagsorden  

Regnskab og budget 

Forslag: Lønpolitik 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 

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

2. Dirigenten leder vedtagelse af forretningsorden og valg af stemmetællere samt afvikler 
mødet efter den endelige dagsorden. 

3. Medlemmer får ordet i den rækkefølge de begærer det. Forslagsstillere får ordet, før man 
går over til debat om forslaget. Formanden, kredsstyrelsesmedlem og forslagsstillerne kan 
når som helst begære ordet, ligesom dirigenten eller styrelsen kan tillade en kort svarreplik 
samt begrænse taletid. 

4. Kredsstyrelsen eller 30 medlemmer kan beslutte, at en afstemning skal ske skriftligt. 
Personvalg er skriftlige. 

5. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog ikke vedtægtsændringer som 
ifølge vedtægterne kræver 2/3 flertal.
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Skriftlig beretning 2022 

FORORD 

Årets skriftlige beretning giver nogle 
tilbageblik på det arbejde kredsstyrelsen 
har lavet det forløbne år og giver sammen 
med den mundtlige beretning, der 
aflægges på generalforsamlingen, nogle 
anslag til det kommende års arbejde. 
Redigeringen af den skriftlige beretning er 
afsluttet ultimo februar/primo marts. Igen i 
år har arbejdet båret præg af Corona, 
hvilket også afspejles i de tiltag, eller 
mangel på samme, der har været sat i værk 
det seneste år. På årets generalforsamling 
er formand Christina Even, næstformand 
Anders Christensen og et 
kredsstyrelsesmedlem, Lars Levin 
Andersen på valg. Alle har tilkendegivet, at 
de ønsker at genopstille, men det står 
naturligvis enhver frit for at stille sit 
kandidatur til rådighed.  

                               Kredsformand Christina Even 

COVID 19 

Siden vores sidste generalforsamling i juni 
2021, hvor vi troede, at alt nærmede sig 
noget normalt, har vi igen oplevet, at 
lærere besidder en særlig kompetence i 
forhold til omstillingsparathed. Efteråret 
forløb nogenlunde normalt, men med 
Omikrons ankomst blev Covid 19 fra d. 11. 
november atter betegnet som en 
samfundskritisk sygdom. Herefter gik det 
stærkt med øget smitte, 3. vaccinestik og 
vaccine også til 5-11 årige. Den 8. 
december blev det meddelt, at man 

lukkede skolerne ned for fysisk fremmøde 
for eleverne fra og med d. 15. december og 
til og med d.  4. januar. Selv om 
statsministeren – til stor frustration for 
mange lærere - til sit pressemøde fik sagt, 
at det drejede sig om en tidlig juleferie, så 
var der altså tale om en kort periode med 
fjernundervisning. Fra d. 5. januar har der 
så været løbende testning på skolerne, 
hjemmetest, skiftende udmeldinger om 
testning, mange smittede elever og lærere 
og dermed rigtig mange hurtige løsninger. 
Restriktionerne var mere anbefalinger end 
egentlige restriktioner, og divergerende 
meldinger mellem UVM´s skriftlige 
udsendelser og ministerens mundtlige svar 
har ikke gjort livet lettere for lærerne. I 
skrivende stund er stort set alle 
restriktioner ophævet, da Covid 19 pr. 31. 
januar ikke længere er kategoriseret som 
værende en samfundskritisk sygdom. 
Selvom det nu tilsyneladende går den 
rigtige vej i forhold til smittetilfælde, så har 
det været, og er det stadig, opslidende for 
arbejdsmiljøet. Det er noget, vi som kreds 
har forsøgt at italesætte på alle niveauer i 
vores MED-system, og som der 
fremadrettet skal være stor 
opmærksomhed på.  

KOMMUNALVALG, NYT BYRÅD OG UDVALG 
FOR BØRN, UNGE OG UDDANNELSE. 

Den 16. november var der kommunalvalg. 
Det resulterede i helt ny politisk 
sammensætning her i Odsherred. Dels i en 
ny borgmester, dels i en ny 
udvalgsformand og endelig også i en ny 
konstituering, der ikke på forhånd har et 
flertal for en politisk retning. Det bliver 
spændende at se, hvordan skolen og ikke 
mindst medarbejderne bliver prioriteret 
her. Vi har i kredsen haft møde med både 
borgmesteren samt formand og 
næstformand for det politiske udvalg, og 
har med begge parter aftalt faste møder, 
så vi løbende kan orientere hinanden om, 
hvordan ”Rigets tilstand” er. Det gør os 
fortrøstningsfulde i forhold til samarbejdet 
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med det politiske niveau i de kommende 
fire år. 

OMORGANISERING I 
DIREKTIONEN/STRATEGISK CHEFFORUM 

Med udgangen af oktober stoppede 
direktør Rikke Blom i Odsherred kommune. 
Det resulterede i en omorganisering i 
direktionen og dermed i strategisk 
chefforum. Der er nu kun en 
kommunaldirektør og en 
vicekommunaldirektør og ikke som tidligere 
tre direktører i direktionen. Det betyder, at 
det også er de enkelte centerchefer, der 
står for den politiske betjening af 
fagudvalgene, så centerchef Ane 
Stallknecht er nu den, der forestår den 
politiske betjening. Dermed er der blevet et 
niveau mindre fra lærerne til det politiske 
niveau. I høringssvaret fra CMU (Center-
MED-udvalget) nævnte vi, fra både 
medarbejder- og lederside en bekymring 
for, at selvom, der bliver kortere vej mellem 
niveauerne, så vil der blive lagt andre og 
ekstra opgaver på centercheffunktion, som 
kan risikere at bevirke sværere 
tilgængelighed til centerchefen. Det er vi 
imidlertid blevet forsikrede om, ikke vil ske, 
og det må vi så forlade os på. 

A20/LOKAL ARBEJDSTIDSAFTALE 

I sidste års beretning kunne vi fortælle om 
den nyligt indgåede lokale 
arbejdstidsaftale. Nu har den så været i 
brug i knap et år, og tilbagemeldingerne er 
som forudsagt, at det er i proces. I 
november holdt Kredsen sammen med 
Centerchefen Ane Stallknecht, et fælles 
vidensindsamlingsmøde med skole- og 
afdelingsledere og alle TR. Det skal danne 
grundlag for den kommunale redegørelse, 
der forventes færdig snarest. Den danner 
jo baggrund for det videre arbejde med 
skoleplanen ude på skolerne. I forbindelse 
med arbejdet med skoleplaner har vi fra 
kredsens side problematiseret, at der er 
forskel på, om det er en selvstændig skole 
eller en matrikelskole, og at der på de 

sidstnævnte er et ekstra niveau, før der 
kan arbejdes med skoleplanen på den 
enkelte skoleafdeling. Vi har derudover 
lavet en proces- og tidsplan for 
samarbejdet i det kommende skoleår i 
forhold til arbejdet med A20. Og så er der 
nys udsendt invitation fra 
Skolelederforeningen til et webinar for 
ledere og TR om samarbejdet om 
skoleplanen. Det afholdes først i marts 
måned. I forhold til selve aftalens indhold 
har vi i forhandlingsgruppen nedsat et par 
arbejdsgrupper, der kigger på nogle af de 
tolkningsproblematikker, vi har oplevet i 
implementeringsfasen. Det omhandler bl.a. 
mulighed for registrering af arbejdstiden 
samt reduktion af den individuelle 
forberedelsestid for bl.a. TR og vejledere i 
forbindelse med nedsat lektionstimetal.  

OMLÆGNING AF SPECIALUNDERVISNING 
OG KOMMUNAL ØKONOMI  

Nu er arbejdet med at beskrive processen 
omkring omlægning af det specialiserede 
område færdig, og både den politiske 
styregruppe og den administrative 
implementeringsgruppe, som kredsen har 
været repræsenteret i, er nu nedlagte. Nu 
er vi så nået til implementeringsfasen. 
Resultatet er, at der etableres et 
kommunalt tilbud om dagbehandling i det, 
der indtil nu har været Heldagsklassen i 
Hørve og F+ i Fårevejle. Elever hertil 
visiteres via Familieafdelingen. Så etableres 
der en gruppeordning på Asnæs Skole, 
hvortil elever visiteres gennem det 
kommunale visitationsudvalg. Begge dele 
er planlagt med opstart pr. 1. august, men 
grundet akut behov, har man allerede 
iværksat en midlertidig gruppeordning i 
Asnæs fra 1. januar. I processen omkring 
opstart af både Dagbehandling og 
Gruppeordning mangler også ansættelse 
og uddannelse af personale. Derudover er 
det meningen, at man i almenskolen skal 
arbejde med Mellemformer. Det, der pt. 
udestår, er at få en skarp definition af, hvad 
det egentlig er? Hvordan muliggøres 
etablering på de enkelte skoler, og hvordan 
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Skriftlig beretning 2022 

tilvejebringes kompetencerne hertil? 
Finansieringen af hele projektet skal, i 
parentes bemærket, findes indenfor de 
eksisterende økonomiske rammer, hvilket 
vi fra Kredsens side talrige gange har 
påpeget, ikke på nogen måder er 
befordrende, hvis omlægningen skal blive 
en succes. 

Indeværende års budget på skoleområdet 
er hårdt presset. Man valgte at ”tilføre” 
området 9,9 mio. Det kaldte vi i vores 
høringssvar til budgettet for en retorisk 
stramning, da det, der reelt sker, er, at man 
blot udsætter dele af en måltalsreduktion 
til 2024.  

I vores høringssvar skrev vi endvidere: 

”Vi er er i Odsherred Lærerkreds dybt 
bekymrede for, hvordan lærere og øvrige 
medarbejdere på skolerne skal kunne løfte 
den vigtige opgave vi har med at bringe 
Odsherreds børn godt igennem deres 
skoleliv, hvis dette budget forbliver som 
udmeldt. Vi frygter for, at der vil ske en 
yderligere nedgang/flugt i antallet af 
uddannede lærere, der er så nødvendige 
for at kunne løse opgaven. Vi har som 
faglig organisation svært ved at se, 
hvordan vi skal kunne stå bag 
omlægningen af specialområdet, når det 
sker under vilkår, der i den grad forringer 
vores medlemmers mulighed for at lykkes 
med opgaven. Samtidig vil vi gentage, hvad 
vi tidligere har fremført, nemlig, at I 
kommissoriet til kortlægningen af det 
specialiserede område står der, citeret fra 
Budgetaftalen fra 2019: 

”I forbindelse med implementeringen af 
den ændrede skolestruktur udarbejder 
administrationen et forslag til hvordan 
specialskoleindsatsen finansieres inden for 
en samlet ramme på skoleområdet (lukket 
kredsløb over flere år).” 

Det er ikke helt den oplevelse, vi på 
nuværende tidspunkt har af omlægningen, 
det skulle netop ikke være et 
effektiviseringsprojekt! 

Ovenstående give ydermere anledning til at 
spørge sig selv, hvor Odsherred Kommunes 
nyligt tildelte udligningsreformmidler til 
velfærdsområdet er forsvundet hen.” 

NY MED-AFTALE – IMPLEMENTERING 

Her er vi så ved endnu en føljeton. Vores 
”nye” MED-aftale blev indgået i 2020 med 
virkning fra 1. august 2020. Og måske når vi 
i mål i år! Hovedudvalget har besluttet, at 
februar 2022 er sidste 
implementeringsmåned. Men vi mangler at 
få de sidste, både CMU’er og LMU’er på 
plads med medlemmer og 
forretningsordener. Tilgængelige referater 
fra alle MED-udvalg er også stadig en 
mangelvare, og endnu mangler der også 
det lovede tekniske grej (PC + telefon) til 
alle tillidsvalgte. Der er dog sket det 
nærmest jordskredsagtige gennembrud, at 
man nu fra administrativt hold har erfaret, 
at de tillidsvalgte læreres ods-uv-mail 
faktisk kan bruges som en sikker mail, og 
man behøver derfor ikke kommunikere med 
dem via en odsherredmail, som de færreste 
reelt har adgang til. Men det er såmænd 
også kun noget, der har været et problem, 
siden 2010 eller før! 

LØNPOLITIK  

Kredsen arbejder, ligesom man gør 
centralt, for en løn, som passer til et 
arbejde, der ofte udføres som et kollektivt 
anliggende, og derfor er målsætningen, at 
vi arbejder for en forhåndsaftale med så 
mange lokale lønmidler som muligt aftalt 
ens for alle. Desuden arbejder vi for, at den 
tager udgangspunkt i de faglige 
kvalifikationer, der kræves for ansættelsen. 
Vi har første forhandlingsmøde af vores 
forhåndsaftale d. 28. februar. Da den sidst 
er forhandlet i 2016, imødegår vi 
forhandlingen med stor tiltro til et godt 
resultat, der kan være med til at fastholde 
og rekruttere uddannede lærere til 
kommunen. 

Odsherred Lærerkreds´ mange opgaver – 
herunder sagsbehandling 
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Selvom dette seneste år har været mere 
normalt end det forrige, så har der stadig 
været et utal af coronarelaterede opgaver, 
som kredsen har været indover, dels som 
kreds, og dels via Christina og Anders´ 
sæde i Hovedudvalget. Der har f.eks. været 
ugentlige kommunale beredskabsmøder, 
som Anders, qua sin rolle som AMR i 
Hovedudvalget har deltaget i. Og 
efterfølgende har der været afholdt 
orienterende Hovedudvalgsmøder vedr. 
smitteudvikling, testning, rengøring m.m. 
Begge dele har været medvirkende til, at vi 
har kunnet komme med og få relevante 
oplysninger fra centralt hold til gavn og 
støtte for medlemmerne. Derudover 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. Vi har heldigvis set et 
fald i antallet af afskedigelser på vores 
område, så det har ikke fyldt i lige så stort 
et omfang, som tidligere år. Men for de 
lærere, der bliver ramt, er det en 
indgribende og som oftest meget hård 
proces, som vi som kreds forsøger at 
hjælpe medlemmet så godt igennem som 
muligt. 

PÆDAGOGISK FORUM 

Odsherred Lærerkreds er i et forpligtende 
kredssamarbejde med Køge/Stevns, 
Kalundborg, Holbæk, Roskilde, Greve, Lejre 
og Solrød, og her har vi et samarbejdende 
pædagogisk udvalg, som har til opgave at 
styrke kredsenes arbejde med skolernes 
pædagogiske udviklingsarbejde og 
inddrage foreningens øvrige politiske 
kerneområder i det pædagogiske felt.  

Forummet har et todelt fokus: Elevernes 
dannelse og faglige udvikling samt 
lærernes kompetenceudvikling og 
handlemuligheder. 

En opgave for den pædagogisk ansvarlige i 
Odsherred Lærerkreds er at deltage i den 
årlige pædagogiske konference i centralt 

DLF-regi. En anden væsentlig opgave er at 
planlægge den årlige pædagogiske 
konference for skolerne i det forpligtende 
kredssamarbejde. Denne har desværre ikke 
været mulig at gennemføre grundet 
Corona, men vi forventer, at vi i efteråret 
2022 igen er på banen med et spændende 
program til en pædagogisk konference. 

Endelig har vi i dette udvalg også et særligt 
fokus på inklusion/specialundervisning og 
mellemformer, som også vil være temaet 
for den pædagogiske konference.  

I september 2021 afholdt Danmarks 
Lærerforening den årlige pædagogiske 
konference under overskriften Argumenter 
for god digital fjernundervisning. På 
konferencen formulerede de pædagogisk 
ansvarlige i Danmarks Lærerforening 
budskaber og perspektiver på god 
onlineundervisning, herunder bl.a., at 
onlineundervisning skal planlægges, 
gennemføres og evalueres af lærere, at den 
skal være didaktisk motiveret, intentionel 
og skal have faglig berettigelse, og så skal 
vi være vidende om, at det tager tid at 
udvikle god onlineundervisning. 

DERFOR har også Odsherred Lærerkreds 
haft meget fokus på, hvordan skolerne i 
Odsherred har håndteret arbejdet med 
onlineundervisning – senest i forbindelse 
med nedlukningen af skolerne umiddelbart 
før juleferien, hvor Odsherred Lærerkreds 
igen pointerede vigtigheden af at skabe 
friest mulige rammer for lærerne til at 
organisere nødundervisningen for de 
hjemsendte elever med det perspektiv, at 
lærerne er bedst til at vurdere 
undervisningens indhold i forhold til deres 
respektive elevgrupper.  

KURSUS FORUM 

Ligesom med det Pædagogiske Forum har 
vi i vores forpligtende kredssamarbejde et 
Forum for Kursusvirksomhed. Her er 
opgaven at facilitere uddannelse for dels 
kredsstyrelserne og dels de øvrige 
tillidsvalgte i kredsene. Der har pga. Corona 
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ikke været de helt store armbevægelser 
her. For det første har restriktioner og 
nedlukninger spændt ben for afholdelse af 
kurser, og for det andet, har kredsene 
været fyldt op med lokale opgaver, der var 
højere prioriterede end fælles aktiviteter. 

ARBEJDSMILJØ af Pia Borregaard 

I det forgangne år har der været lidt 
udskiftning på AMR-posterne rundt 
omkring. Vi har fået et par nye AMR’er, 
nemlig på Hørve og Herrestrup – 
Velkommen til og tak for samarbejdet til 
dem, som har givet erhvervet videre til en 
anden. Lige nu har vi AMR’er på følgende 
skoler: Fårevejle, Hørve, Asnæs, 
Herrestrup, Vig, Højby, Egebjerg, 
Grundtvigsvej og STU&SUV 

Arbejdsmiljørepræsentanterne på skolerne 
i Odsherred - Andet år, hvor vi har 
mulighed for at samle vores AMR’er i DLF-
regi og en mulighed, som er kærkommen. 
Et netværk, som vores AMR’er sætter pris 
på og hvor erfaringsudveksling, 
vidensdeling og sparring er vigtige 
elementer for os.  

Selvom de fleste af møderne blev afholdt 
online, har vi været rundt om mange emner 
– bl.a. 2i1-målingen, beredskabsplaner og 
så selvfølgelig covid-19, som også har fyldt 
meget i det forgangne år.   

Odsherred kommune - Den kommunale 2-i-
1 måling med APV og trivselsundersøgelse 
blev gennemført i efteråret 2021, og 
resultaterne var tilgængelige i december. 
Den store fælles gennemgang for alle 
ledere og tillidsvalgte er pga. Corona i 
skrivende stund endnu ikke gennemført, 
men er planlagt til d. 7. marts. En 
gennemgang af centerets resultater og 
planer for det videre arbejde sker d. 2. 
marts. Når man ser resultater for hele 

organisationen og for større dele, f.eks. 
vores store center, Børn, Unge og Familier, 
er der en tendens til, at detaljerne 
forsvinder. Det bliver alt sammen meget 
gennemsnitligt, og siger reelt ikke noget 
om ret meget. Der, hvor der for alvor kan 
arbejdes med resultaterne på en brugbar 
måde, er på den enkelte arbejdsplads, hvor 
både arbejdsmiljøgruppen, MED-udvalget 
og hele personalet skal inddrages. 

Arbejdsmiljøforum afholder hvert år 
arbejdsmiljøkonference for TR’er, AMR’er 
og ledere i det forpligtende samarbejde. 
Konferencen i foråret ’21 blev vi nødt til at 
aflyse pga. Corona. Den er flyttet til 20. 
april 2022, hvor overskriften er ”Seksuelle 
krænkelser og ytringsfrihed – hvad betyder 
det for arbejdsmiljøet?” Aktuelle temaer, 
når vi kigger på den undersøgelse om 
chikane, trusler og vold i den danske 
folkeskole (omtales længere nede) og 
samfundsdebatten generelt det sidste års 
tid. Indbydelse er sendt ud til skolerne. 

Arbejdsmiljø og personaleredegørelsen 
2021-2022 i Odsherred kommune er blevet 
behandlet på HU. Redegørelsen viser at 
Corona også prægede denne periode og 
har fyldt en del i arbejdsskadeanmeldelser 
og givet øget fravær på arbejdspladserne.  

Antallet af anmeldte arbejdsskader i vores 
center er 72 i 2021 (74 i 2020), samlet i 
kommunen blev der anmeldt 228. De 
største årsager til arbejdsulykkerne er vold 
(skubber, river, sparker, bider, trusler om 
vold), fysiske belastninger og faldulykker – 
selvom det er samlet for kommunen, så er 
det også årsager, som vi kender til på vores 
område. 

På HU har der også været fremlagt det 
samlede sygefravær for 2021 i kommunen. I 
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vores center ”Børn, Unge og Familier” er 
fraværet steget fra 5.55% (2020) til 6,38% i 
2021. Hvis vi kigger isoleret på skolerne er 
der sket en lille stigning i antallet af 
sygefraværsdage pr. medarbejder – 12.68 
(2020) til 12,93 i 2021. Covid-19 relateret 
fravær er opgjort selvstændigt for hele 
kommunen – her svarer fraværet til 29,81 
årsværk. 

”Chikane, trusler og vold mod undervisere i 
den danske folkeskole” – en undersøgelse 
fra 2012-2018. Link til den fulde 
undersøgelse: 
https://amff.dk/media/19277/chikane-
trusler-og-vold-mod-undervisere-i-den-
danske-
folkeskole_2012_afslutningsrapport.pdf 

Undersøgelsen viser, at der især er en høj 
forekomst af negativ udadreagerende 
adfærd fra de yngste elever og det kræver 
systematik og forebyggelse fra lærere og 
ledelse. Her nævnes bl.a. 
klasserumsledelse, samarbejde med 
forældre, vejledninger, kompetencer og 
voldsforebyggelsesklima. Den systematiske 
indsats kræver også involvering af alle 
organisatoriske niveauer, når det drejer sig 
om forebyggelse og håndtering af 
elevernes negative adfærd. Arbejdskrav, 
indflydelse på eget arbejde og støtte fra 
ledere og kollegaer nævnes som specifikke 
aspekter, som der skal arbejdes med, når 
det vedrører chikane, vold og trusler.  

Som kreds har vi en stor interesse i at følge 
tallene på vores skoler. Det har stor 
indvirkning på vores arbejdsmiljø og 
sammen med en omlægning på 
specialområdet, kan den enkelte lærer 
måske mærke stigningen i nogle af 
ovenstående problematikker. Sammen med 
skolernes AMR’er vil vi prøve at kortlægge 

omfanget af det. Selvom vi har tal fra 
arbejdsskadesanmeldelser, så findes der et 
mørketal, som vi, som kreds, også er 
interesseret i. 

FRAKTION 4 I KREDS 51 af Annie Hass 

Året 2021 har på alle måder været et 
atypisk år. Som resten af samfundet har 
oplevet, har det været en blanding af stor 
inaktivitet på grund af pandemien stadig 
florerer i samfundet. Og så ekstra stor 
aktivitet i de måneder, hvor vi kunne gøre 
en masse ting , fordi der kun var ringe 
smittefare med corona. Vore økonomiske 
mulighed var blevet tilpasset dette 
årsforløb, idet vi faktisk havde næsten 
dobbelt så stort et beløb, som vi plejer at 
have. Det var de uforbrugte midler fra 2021, 
hvor vi ikke havde gennemført noget 
særligt. 

Sommerens udflugt var planlagt til 
Svendborg. Vores mål var Forsorgsmuseet. 
To dygtige guider gjorde det liv, mange 
havde levet her, levende for os. Mange 
tunge skæbner har haft deres liv her. En 
barsk verden. Alle blev grebet af dette 
stykke social-realisme. Efterfølgende 
sejltur med M/S Helge og frokost på Hotel 
Troense bragte os til lysere tider. Kun vejret 
var der noget at klage over !!! Efterårsturen 
gik til Frihedsmuseet - også i bus. Også her 
nød vi godt af to unge guiders store viden. 
Helt perfekt var også den efterfølgende 
frokost på Cafe Sankt Petersborg. 
Økonomien i disse ture er delvis tilskud fra 
kredsen til bussen og delvis egenbetaling, 
der dækker udgifterne til maden. 

Vi har indbudt vore medlemmer til to 
teateraftener, nemlig til Det flydende 
Teater, der spillede Thit Jensen og Det 
kongelige Teater, der spillede De Urolige. 
Begge forestillinger på Odsherred Teater. 
Man kan selv vælge, om det skal være med 
eller uden spisning. Og det er 100% 
egenbetaling. 

https://amff.dk/media/19277/chikane-trusler-og-vold-mod-undervisere-i-den-danske-folkeskole_2012_afslutningsrapport.pdf
https://amff.dk/media/19277/chikane-trusler-og-vold-mod-undervisere-i-den-danske-folkeskole_2012_afslutningsrapport.pdf
https://amff.dk/media/19277/chikane-trusler-og-vold-mod-undervisere-i-den-danske-folkeskole_2012_afslutningsrapport.pdf
https://amff.dk/media/19277/chikane-trusler-og-vold-mod-undervisere-i-den-danske-folkeskole_2012_afslutningsrapport.pdf
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Skriftlig beretning 2022 

Årets sidste arrangement blev holdt d. 24. 
november. Her holdt vi ÅRSMØDE med 
efterfølgende julefrokost. På grund af 
vores gode budget i år kunne vi invitere til 
gratis julefrokost. Vi havde 43 glade 
pensionister på Hotel HøjbySø. 

Igen i år har LITTERATURKREDSEN mødtes 
en gang om måneden på kredskontoret til 
gode debatter om månedens bog. Det er en 
meget trofast lille skare. 

Arbejdet i Det forpligtende 
Kredssamarbejde og det forberedende 
arbejde til ÅRSMØDET og kongressen er 
vigtigt, da det er her de politiske 
beslutninger skal tages. I det forløbne år 
har der været både virtuelle og personlige 
møder for årsmøderepræsentanterne. På 
disse møder har vi bl.a. arbejdet med 
hvordan vi kan forbedre samarbejdet 
mellem pensionistgruppen. Alt sammen set 
i lyset af at DLF mister medlemmer. 
Fraktion 4`s delegerede fremsatte på 
kongressen i november et forslag om, at 
DLF`s arbejde for fraktion 4 skulle 
indskrives i Principprogrammet, så det blev 
mere synligt. Forslaget blev bakket op af de 
lærerstuderende, men desværre fik 
forslaget ikke stemmer nok fra de øvrige 
delegerede. Så vi arbejder videre. 

Fra 1. januar er alle over 60 år automatisk 
medlem af Faglige Seniorer. Alle får et 
ugentligt medlemsbrev og kan deltage i de 
arrangementer, der bliver afholdt i dette 
regi. Af andre nye tiltag kan nævnes, at 
hovedforeningen udsender nyhedsbreve 
direkte til fraktion 4 et par gange om året. 
Det første handlede om Faglige Seniorer og 
det næste omhandler lærerforeningens 
kurser. Derudover planlægger foreningen 
at udsende en folder, der fortæller om 
fordelene ved at forblive medlem, også når 
man går på pension. Denne folder skal 
uddeles gennem kredsene, så det bliver 
stadig en vigtig opgave for 
tillidsrepræsentanterne på skolerne, at 
gøre deres medlemmer opmærksomme på, 
at de bør blive i foreningen, både af sociale, 

men også af politiske grunde. Der er p.t. 
20.000 medl. af fraktion 4. Desværre er 
tallet faldende, og det skyldes ikke alene, at 
der er blevet færre lærere, og at 
pensionsalderen er steget. Det skyldes 
også i nogle tilfælde manglende oplysning 
om fordelene ved at blive i foreningen også 
som pensionist. Da det som regel er 
tillidsrepræsentanterne på de enkelte 
arbejdspladser, der er bedst orienteret om, 
hvilke kolleger der går på pension, håber vi, 
at de trods deres store arbejdspres, stadig 
kan få tid til at tage en samtale med de 
kommende pensionister om fordelene ved 
at forblive medlem af DLF. 
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Fakta om kreds 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Even (fmd.)      Vibeke Nielsen     Anders Christensen (Næstfmd.)      Pia Borregård         Lars Levin 

 

 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 
22/23 (resten er planlagt afspadsering og 
helligdage). 
Sommerferie 2022 og 2023 i uge 27, 28, 29 
Efterårsferie i uge 42 
Vinterferie i uge 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Skole/afdeling Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræ.  

      

Afd. Odden Malene Gylling    

 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 Jens Lindberg 
Rødgaard 

  

  

Herrestrup Rasmus Frost Maria Dufour   

   Videnscenter      

UCO  Tina Zimmermann  

      

93305151 

051@dlf.og 

DLFodsherred.dk 

Odsherred Lærerkreds - kreds 51 

Højby Hovedgade 29, 4573 Højby 

 Odsherred 

Lærerkreds 

- kreds 051 
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Skriftlig beretning 2022 

 

 

 

 

 

Endelig dagsorden 

  

1) Valg af dirigent 

2) Forretningsorden 

3) Beretning 

4) Regnskab 

5) Forslag til generalforsamlingsvedtagelse: Lønpolitik 

6) Fastsættelse af evt. ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen  

    af evt. medhjælp, samt fastsættelse af beløb til klubarbejde 

7) Budget og fastsættelse af kredskontingent 

8) Valg jf. paragraf 10 

9) Evt.  
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Regnskab og budget 

 

Aktiver og passiver 
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Skriftlig beretning 2022 

Resultatopgørelse og budget: 
Særlig Fond 2021    

Nettoomsætning 2021 DKK Budget 2022 

 

 
     

Huslejeindtægter 84.000    
I alt 84.000 96000  

Lokaleomkostninger 

  

 
El, vand og gas 71.321,00 35.000,00  
Ejendomsskat 11.094,00 12.000,00  
Forsikring 8.546,00 8.500,00  
Reparation og vedligeholdelse 10.250,00 18.000,00  
Refusion vedrørende salg af ejendom 0,00    
I alt 101.211,00 73.500,00  

 Administrationsomkostninger 

  

 
Porto og gebyrer -2,00 100,00  
Revisorhonorar 10.625,00 11.000,00  
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 0,00 0,00  
I alt 10.623,00 11.100,00     

 

Finansielle omkostninger 
   

Renter, realkreditinstitutter 7.457,00 7.500,00  
Renter, pengeinstitutter 2.124,00 2.200,00  
Ikke-fradragsberettigede renter og procenttillæg 500,00 500,00  
Låneomkostninger ved optagelse af 

realkreditgæld 0,00 

0,00 

 
I alt 100.081,00 10.200,00  
 

  

 
Årets resultat -37.915,00 1.200,00  
Forslag til resultatdisponering 

  

 
Overført resultat -37.915,00    
I alt -37.915,00 1.200,00  
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Forslag til Generalforsamlingsvedtagelse 

Lønpolitik for Odsherred Lærerkreds 

Odsherred Lærerkreds´ lønpolitik danner, sammen med Danmarks Lærerforenings principper, 
baggrund for kredsens forhandlingsmandat. 

Det fælles skolevæsen  

Denne lønpolitik tager udgangspunkt i Odsherred som et samlet skolevæsen. Et skolevæsen, 
hvor interne lønforskelle ikke er et parameter i forhold til valg af arbejdsplads for de ansatte. 
Odsherred kommune bør være en arbejdsplads, hvor lønnen er kendt, når man søger en 
stilling og sikker i årene fremover. Dette opnås gennem hensigtsmæssige forhåndsaftaler, der 
på objektiv og gennemskuelig vis, sikrer en ligelig fordeling af lønmidlerne til gavn for 
rekruttering og fastholdelse af dygtige lærere til alle skoler i Odsherred kommune. Der tilsigtes 
en åben, gennemskuelig og synlig løndannelse, så lønsystemet ikke får en negativ indvirkning 
på skolernes arbejdsmiljø. Lønaftaler skal udvikles og indgås, så der tages hensyn til, at de 
generelle lønstigninger ikke er den eneste lønfremgang ansatte oplever i Odsherred 
Kommune. Lokalt aftalte funktions- og kvalifikationslønstillæg gives efter objektive kriterier 
og det bør tilstræbes, at ens, sammenlignelige funktioner og kvalifikationer udmønter samme 
tillæg 

Derfor arbejder Odsherred Lærerkreds for:  

•At fastholde en kommunal forhåndsaftale, så forskelle mellem lønnen på sammenlignelige 
arbejdspladser i kommunen undgås. 

• At løndannelsen sker efter enkle, synlige og gennemskuelige principper og fastsættes efter 
kollektive og objektive principper, så individualisering af lønnen modvirkes.  

• At lønnen skal være aftalt, før en arbejdsopgave påbegyndes  

• At der ydes sammenlignelig løn for sammenlignelige opgaver  

• At der sikres lige løn for kvinder og mænd  

Retningslinjer for lønforhandlinger ved nyansættelser:  

Der kan kun aftales højere løn end andre sammenlignelige ansatte på arbejdspladsen i særlige 
tilfælde. Oplæg til sådanne lønaftaler skal vedtages af kredsstyrelsen.  

Generel lønudvikling  

Odsherred Lærerkreds arbejder for, at målet i Odsherred Kommunes lønpolitik er som 
minimum, at tilpasse lønniveauet til sammenlignelige kommuner 
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Skriftlig beretning 2022 

Fra Danmarks Lærerforenings Principprogram: 

Lønsystemet skal medvirke til at udvikle og understøtte professionen.  

Der skal sikres et lønsystem, som passer til et arbejde, der ofte udføres som et kollektivt 
anliggende, og som tager udgangspunkt i de faglige kvalifikationer, der kræves for 
ansættelsen.  

Resultatet af de centrale forhandlinger skal som minimum sikre reallønnen i en stabil og kendt 
lønudvikling. Lønniveauet skal som minimum fastholdes i forhold til øvrige grupper på 
arbejdsmarkedet, hvilket vil medvirke til at fastholde kvalificerede medarbejdere.  

Lønudviklingen skal tilgodese alle medlemsgrupper i foreningen.  

Lønnen skal medvirke til at tiltrække kvalificerede ansøgere til læreruddannelsen.  

Lønnen skal udmøntes, så den understøtter mulighederne for et godt arbejdsklima og 
arbejdstilfredshed, idet alle løndele aftales mellem arbejdsgiverne og organisationen.  

Medlemmerne skal sikres korrekt løn til tiden samt et bredt kendskab til lønnens 
sammensætning og have indflydelse på udviklingen og udmøntningen af foreningens 
lønpolitik og lønstrategi.  

Den centralt formulerede lønpolitik og strategi skal udvikles i tæt samspil med medlemmer og 
kredse, så centrale og lokale initiativer og aftaler kan understøtte hinanden.  

Lokale løndele udmøntes på baggrund af objektive og fremadrettede kriterier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

I tidens strøm – DLF´s foreningssang 

Der går gennem tiden en strømning, som ikke kan dø,  
af arbejdets sang og af tankernes spirende frø. 
Hvert et slægtled skal finde sin vilje sit håb og sin tro 
- finde vejen derhen, hvor dets fremtid og lykke kan gro. 
 
Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp 
Som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp 
-som kræver det daglige valg: vil du tage en strid 
For at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid. 
 
Vil du møde de børn af vor tid, som har fremtiden med 
I tro på at børnenes drøm kan bli´ virkelighed 
Vil du søge den stærke syntes af fremtid og arv 
Hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav 
 
Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang  
Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang   
I en brændende verden hvor mennesker sulter ihjel  
Kan vi vise, vi alle har ansvar for mer’ end os selv   
 
Lad os glæde os over det udsyn vort arbejde gi´r  
Ved en daglig forening af gamle og nye værdier 
Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved 
Der hvor menneskets værd bli´r forsvaret må vi være med. 
 
 

  

 


