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Årets gang i Kreds 60 
2013-14 
v. fmd. Jonna Rolvung 

 
 

Generalforsamlingen i 2013 blev 
afholdt d. 14. marts. På denne dag 
havde vi stadig en smule håb om at 
komme i reelle forhandlinger i 
forligsinstitutionen, men som 
bekendt endte det jo med, at vi blev 
lockoutet. 
 
Så sådan starter denne skriftlige 
beretning med minderne om en helt 
speciel periode i DLF’s og kredsens 
historie. 
 
Jeg vil ikke skrive meget om april 
måned, for jeg tror, at minderne er 
så klare, som skete det i går - og 
samtidig så utrolige, at det virker, 
som skete det for en evighed siden. 
Jeg vil lade minder og billeder, her 
og i vores erindring, udgøre 
beretningen om en april måned og 
måneder før og efter, vi aldrig 
glemmer helt. 
  
 
Noget skal dog fremhæves, huskes 
og bruges. 
 
  

Vi stod sammen og holdt fanen 
højt. 
 
Vi viste, at vi kunne takle lockouten 
på en kreativ måde. 
Vi lod os ikke slå ud - i hvert fald 
ikke helt ud. 
DLF var og er OS. 
Vores forening kunne tænke 
kreativt og finde veje, så vi også 
økonomisk kunne holde ud. 
  
Vi fik lært at holde landsdækkende 
faglig-klub-møder, nogle med 
deltagelse af formanden via 
storskærm.  
Medlemmerne og tillidsfolk deltog i 
stormøder, demonstrationer og 
mange andre aktioner. 
  
Så stor TAK til alle for en 
fantastisk indsats, som det er 
helt umuligt at finde ord for. 
 
 

 



SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 
2013/14 

GF	

	����

 

 

 

Danmarks Lærerforening, Kreds 60,  

Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg   Generalforsamling 13. marts 2014 
3 

 

Regeringsindgrebet kom – ikke 
uventet – men alligevel. Vi havde 
vel håbet, at netop disse 
regeringspartier ikke ville køre så 
direkte hen over os, som de gjorde. 
Selv om vi også var forberedte på 
det scenarie. 
 
Tiden efter april har været præget af 
L409, arbejdstidsloven, og 
folkeskolereformen, som til 
dels skal finansieres ved omlægning 
af lærernes arbejdstid. 
På alle niveauer i DLF arbejdes der 
på at få klarhed over og indflydelse 
på udmøntningen af loven og 
skolereformen. 
 
Samarbejde, sammenhold og 
solidaritet er vigtigt nu og i tiden 
frem.   
 
Under de enkelte afsnit af beretningen er der 
mere fra lockouten. 

  
På foreningens hjemmeside, i 
årsberetningen fra foreningen, i 
Folkeskolen og i breve fra vores 
formand, Anders Bondo 
Christensen er der udførlige 
beretninger om og fra 
overenskomstforhandlingerne og 
lockoutperioden.  
 

Herunder er der henvisninger til 
nævnte: 

• Kongres 20131   
• Lockouthistorien2  
• Nytårsbrev fra ABC med 

beskrivelse af problemfelter3:   
  
Konflikten satte fokus på de små 
medlemsgrupper på Synscentralen, 
UU, PPR, forvaltninger m. fl., både 
før, under og efter. Hvem var 
omfattet - og især hvorfor var man 
omfattet eller ikke omfattet - men 
det positive er, at DLF centralt har 
taget fat på de små gruppers 
forhold og interesseflader.   
I januar blev der igangsat en 
undersøgelse for at kortlægge 
behov og ønsker fra denne gruppe.  
 
Den 20. juni 2013 var der 
ekstraordinær generalforsamling i 
Kreds 60 med kontingent på 
dagsordenen som eneste vigtige 
punkt. 
 
”Ad. Pkt. 3: En enig kredsstyrelse indstiller til 

generalforsamlingen: 

Nedsættelse af kredskontingentet 

for medlemmer af fraktion 1 og 2 

med 200 kr. månedligt i en 4-årig 

periode fra 1. august 2013 til 31. 

juli 2017. 
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Kredskontingentet er p.t. 348 kr. pr. måned. I perioden 
kompenseres kredsene for kontingentnedsættelsen af 
Danmarks Lærerforenings Særlig Fond. Nedsættelsen 
af det lokale kredskontingent med 200 kr. månedligt 
kommer ud over nedsættelsen af det centrale kontingent 
med 113 kr. månedligt.” 
 
Punktet blev vedtaget af den lille, 
fremmødte skare, og konsekvensen 
af beslutningen er, at medlemmer 
med konfliktlån og 
konfliktkontingent fremover kun 
skal betale 107 kr. mere om 
måneden. 
 
Kredsstyrelsen har besluttet at 
foreslå generalforsamlingen, at 
vi ikke pristalsregulerer 
kredskontingentet for 2014.  
 
Det er og var ikke en enkel sag at få 
styr på og få forklaret fordelene ved 
et konfliktlån fremfor en 
konfliktstøtte, og der kommer til 
stadighed spørgsmål ind i 
forbindelse med eksempelvis 
overflytning til anden organisation, 
men kredsens ansatte står klar med 
råd og vejledning. 
 

 
 

Vordingborg Kommune 
Af Jonna Rolvung 

 
Samtidig med, at vi stod midt i 
lockouten, var der sat fokus på 
inklusionen i Vordingborg, på 
elevernes undervisningsforhold og 
lærernes arbejdsmiljø og 
ytringsfrihed.  
Vores Fagblad ”Folkeskolen” 
havde fokus på inklusion og tog 
derfor fat i sager fra Vordingborg. 
Den lokale afdeling af 
handicaporganisationen havde også 
fortsat stor fokus på sagen og holdt 
allerede den 3. april valgmøde om 
sagen. Fremmødet var flot, og 
problemstillingerne mange og 
uløste. 
Kredsen takker Stella Steengaard 
fra for hendes samarbejde med os 
om at få skabt opmærksomhed på, 
at der er brug for at få løst 
problemerne til gavn for alle. 
 
Det lokale ugeblad, ”Sydsjællands 
Tidende”, fulgte op med artikler og 
læserbreve om emnet. 
Sjællandske Medier har haft artikler, 
TV2, TV2øst4 og DR5 har haft 
indslag fra skoleområdet på godt og 
ondt. 
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Artiklerne medførte, at de 
implicerede lærere blev kaldt til 
samtaler med referater, der gav 
anledning til, at DLF centralt deltog 
i et møde med Vordingborg 
Kommune om ytringsfrihed. 
 
Af referatet fremgår det, at 
Vordingborg Kommune 
anerkender, at kommunens ansatte 
har ytringsfrihed, og at de 
pågældende lærere har været i deres 
gode ret til at fremkomme med 
deres ytringer som sket. 
Ledelsen kan ikke kræve at blive 
informeret, og tilrettevisninger har 
været ubegrundede. 
 

 
 
I 2013 var der valg til 
kommunalbestyrelserne. 
 
Målinger op til og efter lockouten 
viste, at mange offentligt ansatte, 
især lærerne, havde mistet tilliden til 
regeringspartierne, og at mange ville 
stemme markant anderledes, også 
til et kommunalvalg.  
Kredsen har i en del år arrangeret 
Borgermøder i forbindelse med 

budgetforhandlinger og 
Vælgermøder op til kommunalvalg 
sammen med BUPL og FOA, men 
i 2013 holdt vi et rent DLF-
vælgermøde for at fokusere fuldt og 
helt på vores område, set ud fra 
lockout, indgreb, skolereform og 
kommunens egen skolereform, 
”Fokus på Folkeskolen”. 
 
Der var desværre ikke det store 
fremmøde til vælgermødet d. 8. okt. 
Men de fremmødte forældre og 
politikere havde inklusion som det 
overskyggende problem. 
 
Se Sjællandske 9. og 10. okt.  
 
I perioden fra aug. 2012 og frem til 
valgkampen i efteråret 2013 var det 
utrolig svært at få politisk 
opmærksomhed på, at ”Fokus på 
Folkeskolen” ikke løste 
problemerne med inkluderende 
miljøer m.m. og ikke i sig selv var et 
kvalitetsløft.  
Flere skoler oplevede forvirring og 
ændringer i stor stil gennem hele 
skoleåret 12-13, og frem for alt var 
personalestaben reduceret med op 
til 30 personer, heraf flest lærere. 
Lærerne stod tilsyneladende alene 
med denne opfattelse.  
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Læserbreve fra forældre, lærere og 
kandidater blev opfattet som 
valgspin af mange af de daværende 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
og lærernes beretninger blev til dels 
negligeret. 
Under valgkampen tog flere 
kandidater og partier dog kontakt til 
kredsen for at høre vores mening. 
Kredsen satte tid af til alle, der ville 
høre vores udlægning og høre, 
hvilke løsninger vi ville anbefale.  
Vi modtog også en invitation fra en 
forælder, Jens Sohl (medlem af de 
radikale) fra Præstø til et møde 
mellem spidskandidaterne fra 
Radikale, SF og Socialdemokraterne 
og lærerne for at fortælle dem vores 
mening. Mødet resulterede i, at de 3 
partier og vi aftalte at have 2 årlige 
møder om skoleforhold.  
 
Vores nye borgmester, Knud 
Larsen, har haft indbudt 
kredsformanden til en uformel 
samtale, som fandt sted den 21. 
januar. Kredsen håber, at der kan 
etableres et godt samarbejde med 
det nye udvalg og Kirsten 
Overgaard. Birgitte Jørgensen fra R, 
som vi har en aftale med, sidder i 
udvalget6.   
 
 

Undervisningsministeriet har netop 
udarbejdet en rapport om 
inklusion i Vordingborg 
Kommune, og den understøtter de 
problemstillinger, som kredsen 
hører fra medlemmerne i 
Vordingborg7. 
 
Denne rapport bliver behandlet i 
MED-systemet, og hver skole har 
en delrapport. 
 
I Vordingborg er der indgået en 
MED-aftale for de kommende to 
år. Der er sket ændringer på 
arbejdsmiljødelen8.  
 
Selv om aftalen netop er 
underskrevet, skal MED- og AMR-
strukturen på skoleområdet 
evalueres inden april.  
 
Strukturen blev ændret i forbindelse 
med skolestrukturændringen i 2012. 
Kredsen var imod ændringerne og 
mente ikke, Hoved-MED kunne 
ændre strukturen i den grad, som 
det blev gjort, men 
arbejdsmiljøkonsulenten i 
Vordingborg Kommune mente det 
modsatte.  
Vi havde ret, og det er nu, vi skal 
have evalueret og besluttet, om 
strukturen er god nok eller skal 
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ændres. Kredsen hører tit, at 
arbejdsmiljøarbejdet mellem 
arbejdslederen og en 
arbejdsmiljørepræsentant ikke 
fungerer ved f. eks. personsager. 
 

 
 
Arbejdstid 
 
Arbejdstidsaftalen for 13-14 var i 
princippet færdigforhandlet den 9. 
marts 2013. Men så kom lockouten, 
og undervejs forlød det, at 
arbejdstidsreglerne skulle gælde fra 
august 13. Det blev dog ikke 
tilfældet, og aftalen fra marts efter 
A05-aftalen er gældende aftale for 
dette skoleår. 
Efter lockouten var der nok at se 
til på skolerne for lærerne og ikke 
mindst for tillidsrepræsentanterne, 
som skulle have forhandlet 
skoleaftaler og helhedsaftaler, og 
samtidig ”samle op” efter 
lockouten. 
 
Næsten et år 2 med kaos, for 
skoleåret 2012-2013 har været 
præget af urimelige 
samarbejdsforhold på alle fronter, 

og 2013-2014 er også ret 
uforudsigeligt og til tider kaotisk. 
Skolechef Per Larsen startede på 
opfordring fra 
tillidsrepræsentanterne med 
dialogmøder som forum for 
forvaltning, ledere, TR’erne og 
Fælles-TR’s samarbejde. Et godt 
initiativ, som har givet mulighed for 
at informere begge veje, og selv om 
de konkrete resultater er få, så var 
og er de en vej til at få genoprettet 
tilliden og samarbejdet efter 
lockouten.   
Desværre er flere af møderne i 
dette skoleår blevet aflyst. 
Ærgerligt, da behovet for dem er 
stort. 
 
Vordingborg Kommune har meldt 
klart ud, at L409 er gældende i sin 
råform. Der vil ikke blive indgået 
aftaler på noget niveau, og i 
Område-MED har ledelsen indtil 
videre afvist at indgå i at udarbejde 
retningslinjer som foreslået af FTR. 
Samarbejdet skal foregå på skolerne 
med tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter og i 
lokal-MED-udvalgene, og det må vi 
så indrette os efter. 
Det kræver en stor indsats af 
tillidsfolkene og af sammenholdet 
kollegerne imellem. 
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Kredsen har prøvet at få afklaringer 
og har været til møder med 
skolechefen og med forvaltningen, 
ledernes og SFO-ledernes TR og 
BUPL.  
 
Det er kun kredsen, der kan 
indgå aftaler, på alle niveauer. 

 
Desværre aner vi en tendens til, at 
medarbejdernes repræsentanter 
IKKE inddrages. Det vil sige, at 
TR-aftalen, MED-aftalen og de 
vedtagne politikker i Vordingborg 
ikke overholdes.  
Kredsen ser utallige eksempler på, 
at tillidsfolkene ikke er vidende om 
ændringer i arbejdsforholdene og 
ikke inddrages i de drøftelser, der 
ligger til grund for ændringer, 
ansættelser og arbejdsmiljøforhold.  
Det er en tendens, vi har set i et par 
år. Vi håbede, det skyldtes 
ændringer og tidspres op til de 
lokale ændringer i 2012, men det er 
ved at udvikle sig til en 
ledelseskultur, som skal stoppes. Vi 
skal samarbejde, informere og 
inddrage gensidigt, hvis tillid og 
skole skal udvikles. 
 
Lønforhandlingerne er en historie 
for sig. I februar 2013 indgik kreds 

og kommune endelig 
forhåndsaftalen for det skoleår, der 
næsten var gået, og der var endda 
stadig et par hængepartier, blandt 
andet vedrørende 
specialklassetillæggene og 
bibliotekarernes funktionstillæg.  
 
I maj forhandlede vi så den nye 
forhåndsaftale for 2013-14 og 
gennemgik aftalerne i forhold til 
konsekvenserne af 
skolestrukturændringerne. 
 
Der er den lille krølle på historien, at det 
omlagte tillæg for specialklasser for 
skoleåret 2012-13 først er faldet på plads 
her i januar og til udbetaling med februar-
lønnen. 
 
De fleste skoler har indgået 
lønaftaler med kredsen for de lokale 
løndele på skolerne, men kredsen 
oplever, at løndele ikke er/bliver 
udbetalt som aftalt.  
Vi oplever også, at skoler ikke har 
sendt lønforhandlingsskemaer på 
nyansatte gennem ”flere” år, og at 
der er nogle rutiner, som er gået 
fløjten i forbindelse med 
strukturændringerne. 
Indgåede aftaler kan findes på 
kredsens hjemmeside 
http://www.kreds60.org/  
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Forhandlingerne for det kommende 
skoleår er ikke startet, men nogle få 
af tillæggene skal ændres, da 
undervisningsgodtgørelsen 
fremover skal betales i forhold til 
det udvidede undervisningsbegreb, 
og akkordtillægsdelen skal 
genforhandles. 
 
De decentrale lønaftaler skal også 
forhandles her i foråret. 
 
Vordingborg Kommune startede et 
forløb om folkeskolereformen i 
efteråret. Der er afholdt 4 
temamøder og en del møder i 
styregruppen, hvor Jonna og Anette 
har deltaget for Kreds 60. Der er 
netop sendt et materiale i høring på 
skolerne.  
 
Det vigtigste er nu, at der bliver 
taget fat i en grundig udvikling af et 
fælles grundlag og en fælles kultur 
på skolerne.  
Alt for mange ændringer er endnu 
ikke bearbejdet og gjort til fælles 
opgave.  
Rapporten om inklusion påtaler 
vigtigheden af ejerskab, fælles 
retningsgivende mål og grundig 
planlægning. Opgaver, som 
forvaltningen må tage alvorligt i det 
videre arbejde. Det var og er deres 

ansvar, ikke mindst i lyset af, at 
meget vedrørende reform, 
arbejdstid og arbejdsvilkår endnu er 
uvist. 
 

 
 

Faxe Kommune 
af FTR Lene Høiriis Nielsen 

 

Når man skal starte dette års 
beretning, kan det jo passende 
gøres ved at starte med lockouten, 
for vi havde dårligt overstået 
generalforsamlingen, førend vi røg 
uden for døren i en måned. 
 
Vi var i perioden samlet til mange 
festlige og iderige ting. Fantasien 
hos os var stor, og selv om ingen af 
os syntes, det var godt, så formåede 
vi at holde sammen og tage hensyn 
til hinanden. 
Det var ikke altid nemt at møde 
befolkningen. De fleste var venlige 
og tog godt imod det, vi kom med, 
men enkelte gav absolut også 
udtryk for, at ”det havde vi godt 
af!” 
Og øvelsen med det hele gik ud på, 
at vi skulle normaliseres, og at der 
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skulle blive råd til at implementere 
folkeskolereformen. 
Folkeskolereformen 
Arbejdet med at implementere 
reformen har i Faxe Kommune 
taget form ved, at der fra 
kommunal side blev sammensat 
forskellige arbejdsgrupper, der 
skulle komme med input.  
 
Det kunne f.eks. være på områder 
som:  

• Organisering og indhold i den 
sammenhængende skoledag 

• Ledelse og samarbejde 

• Økonomi og ressourcer 

• Kompetenceudvikling 

Resultatet af gruppernes arbejde 
kan ses på Faxe Kommunes 
hjemmeside. 
http://www.faxekommune.dk/  
 
 
Implementering af L409, 
arbejdstidsloven 
I forhold til implementering af 
L409, arbejdstidsloven, er det 
vigtigt at understrege, at kreds og 
kommune stadig taler sammen.  
Vi får ikke en aftale, men der er 
enighed om nogle grundliggende 
ting. Tingene udvikler sig hele 

tiden, så når I læser dette, er tingene 
allerede forandret. 
I forbindelse med, at der ikke bliver 
indgået aftale, har der været en del 
debat frem og tilbage. Borgmester 
Knud Erik Hansen har bl.a. i 
forbindelse med behandling af 
folkeskolereformen i uddannelses- 
og i økonomiudvalget fået vedtaget 
en ændring i den først vedtagne 
tekst under punkt 12, hvor der 
tidligere stod, at der ikke kunne 
indgås aftaler med de faglige 
organisationer.  
Det er nu blevet til, at ”arbejdstid og 
opgaver aftales lokalt i dialog mellem 
ledelse og medarbejdere”.  
Selv om borgmesteren også har 
været i pressen og talt om 
lokalaftale, skal det altså ikke 
forstås som at kommunen vil indgå 
aftale med kredsen, men at det nu 
er muligt at tale sammen på 
skolerne. Så måske kan ordvalget 
tolkes derhen, at hvis lederne vil, så 
kan kredsen indgå tre skoleaftaler i 
stedet for en kommunalaftale.  
En vigtig understregning er, at uden 
en kommunal aftale mellem kreds 
og kommune har skole-TR`en ikke 
kompetence til selv at indgå aftale.  
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Det er kredsen, der skal indgå 
aftalerne. 

 
Som et startskud til arbejdet med 
L409 var ledere, 
tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter og 
forvaltning samlet et døgn for at 
tage hul på alle de spørgsmål og 
opgaver, der er at tage fat på i 
forbindelse med at få 
implementeret arbejdstiden.  
Et godt møde, der signalerede vilje 
til samarbejde fra alle sider. 
 

 
 
Arbejdspladser 
Et af de områder, det også er 
nødvendigt at få taget hul på i 
forbindelse med L.409, er, hvor 
lærerne skal kunne sidde og 
forberede sig, når vi nu skal være 
der hele tiden.  
Forvaltningen startede med at 
hidkalde en arkitekt for at 
udarbejde planer for de enkelte 
matrikler.  
Det er muligt, at ikke alle pengene 
er der i første hug, men der er 

blevet lagt planer, og det ser ud til, 
at ’projekt arbejdspladser’ kommer 
godt fra start. 
 
Budgetter 
I 2013 var kommunens budgetter 
ikke blevet bedre end året før og 
året før og… 
Der var dog ikke de store 
besparelser på skoleområdet. Men 
til gengæld blev der heller ikke 
tilføjet folkeskolen ekstra i 
forbindelse med implementeringen 
af folkeskolereformen.  
Vi fik kun de penge, som kom 
centralt fra.  
Næ, der, hvor der var penge at 
hente, var i forbindelse med 
lockouten! Besparelsen for 
kommunen beløb sig til ca. 2,7 
million.  
Kommunalbestyrelsen valgte, at  
70 % af dette beløb skulle ud på 
skolerne, mens de 30 % blev på 
forvaltningen.  
En del af de penge, der blev på 
skolerne, er brugt til at få læst de 
timer, eleverne skulle have haft 
under konflikten i forhold til 
minimumstimetallet. 
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Borgermøde 
I forbindelse med kommunalvalget 
afholdt kredsen vælgermøde. Men 
man fristes nærmest til at kalde det 
politikermøder. Der var ikke mange 
fremmødte. 
Kommunalvalg 
I 2013 var der også et 
kommunalvalg, hvor vi som lærere 
nok havde lidt svært ved at beslutte 
os til, hvor krydset skulle sættes.  
I Faxe bragte valget ikke de store 
forandringer. Borgmesteren er 
stadig den samme, men værd at 
bemærke er, at uddannelsesudvalget 
stort set er udskiftet, og om det vil 
få betydning, må vi vente med at se. 
 
I starten af beretningen skrev jeg, at 
formålet med lockouten var, at vi 
lærere skulle normaliseres. Hvor 
normale vi så bliver, kan jo altid 
diskuteres.  
Indimellem kunne man få det 
indtryk, at det handler om, at vi skal 
normaliseres på de områder, der 
passer ind i kommunens kram, men 
de steder, hvor vi kunne have glæde 
af det, der er vi ikke normale.  
Lige nu er der et kæmpe stort 
arbejde i gang med at finde ud af, 
hvordan næste skoleår skal 
planlægges for såvel elever som 
lærere. 

Lærernes Pension 
Medlemsforum Øst 

Af Lene Høiriis Nielsen 

 

Lige efter lockouten var der valg til 
medlemsforaene Øst og Vest. Jeg 
ved ikke, om det skyldtes, at vi 
havde stået og frosset, men i hvert 
fald var stemmedeltagelsen ikke 
ligefrem svimlende høj.  
Men jeg fik da rigeligt med 
stemmer til at komme ind, så tak 
for dem. 
 
De nye medlemsfora er så startet 
op her i august, og vi har haft to 
møder, så det er begrænset, hvad vi 
har nået at arbejde med endnu.  
 
En af de opgaver, der skal arbejdes 
med i denne valgperiode, er et nyt 
ydelsesmønster. Det skyldes bl.a., at 
nu, da kapitalpensionen er 
forsvundet, er der ikke lige nu 
mulighed for opsparing til et 
engangsbeløb, men i stedet bliver 
de penge, som tidligere gik til 
kapital-delen, nu lagt til 
alderspensionen.  
Det kan jo lyde godt nok, men det 
betyder, at dele af pengene også 
spredes ud på forsikringsdelene, og 
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for dem, der engang har valgt 
kapitalpensionen, har det nok ikke 
lige været hensigten. 
 
Men efterhånden som vi arbejder 
med tingene, skriver jeg i kredsnyt. 
 

 
Fraktion 4 
Af Thyge Pind 

 
Senior60-udvalgets arbejde opleves 
som en succes i 2013 med højt 
aktivitetsniveau og med mange 
engagerede medlemmer.  
 
Ved årsskiftet var antallet af 
kredsens seniorer på 291 – og tallet 
er stigende. 
 
Hjemmesiden rummer, hvem der 
deltager i udvalget og 
aktivitetskalenderen. 
 
Kredsen gør også i år opmærksom 
på, at medlemmer, som har meldt 
sig ud af Danmarks Lærerforening, 
ikke kan deltage i pensionist-
arrangementerne - heller ikke som 
”ledsager” eller gæst. 
 

Vedrørende transport: Ved alle 
arrangementer, hvor ikke andet er 
nævnt, sørger seniorerne selv for 
transport. Senior60udvalget er 
behjælpelige med at skabe 
kontakter til samkørsel. 
 
Senior60 har valgt Dorte Sejerøe og 
Kirsten Skotte til det regionale 
pensionistforum, hvorfra der 
vælges repræsentanter til Årsmødet 
i Fraktion 4. 
 
Aktiviteter i 2013: 

• En spændende rejsefortælling 
om Beijing og Lhasa 

• Opera – Aida, Haslev Biograf 
• Fanefjord Kirke - 

kalkmalerier 
• Byvandring i det gamle 

København 
• Tur med postbåden på 

Nakskov Fjord 
• Søndersø rundt på cykel 
• Nykøbing F.-Revyen 2013 
• Københavnertur - Davids 

Samling og Sydhavnen med 
båd 

• Tranetur til Rügen 
• Faxe Bio og julefrokost. 
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Læs mere om senior60udvalget på 
kredsens hjemmeside: 
www.kreds60.org  Klik på Rød 
bjælke: seniorer og se Senior60-
aktiviteterne for 1. halvår 2014. 
 

 
 

Lokalt beskæftigelsesråd 
Faxe  
Af Thyge Pind 

 
I 2013 har vi i Faxe bl.a. arbejdet 
med ansættelse i seniorjob. 
 
Hvem kan få et seniorjob?  
Det kan ledige, som er berettiget til 
efterløn, og som har opbrugt deres 
dagpengeret. De kan i en periode 
på fem år, før de når 
efterlønsalderen, ansøge om 
seniorjob i den kommune, hvor de 
er bosiddende. Kommunen skal 
som arbejdsgiver forholde sig til, 
om der er mulighed for at tilbyde et 
seniorjob på løn- og arbejdsvilkår 
efter gældende aftaler og 
overenskomster. Der skal så vidt 
muligt tages hensyn til den lediges 
kvalifikationer og interesser, men 

der er ikke krav om, at den lediges 
uddannelse skal anvendes. 
Seniorjob kan efter lovgivningen 
alene anvendes til meropgaver, der 
ellers ikke ville være blevet løst. 
 
Seniorjob er for  
a-kassemedlemmer, der som følge 
af ledighed har opbrugt deres 
dagpengeret, og som fortsat 
indbetaler efterlønsbidrag til 
arbejdsløshedskassen, så 
medlemmet kan komme på 
efterløn.  
 
Kredsen har indgået aftale med 
Faxe Kommune og Jobcenteret om 
seniorjobs.  
Aftalen blev indgået af vores 
organisation, FTF, sammen med 
AC, LO og Faxe Kommune.  
 
Formålet med senioraftalen er at 
skabe enighed om vilkår for 
ansættelse af seniorjobbere på 
arbejdspladser i Faxe Kommune, så 
ansættelserne sker på en - for alle 
parter – konstruktiv måde.  
 
Faxe Kommune fastsætter 
seniorjobbets indhold og omfang 
efter samtale med ansøgeren. 
Ansættelsen sker under 
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hensyntagen til seniorjobberens 
kvalifikationer og interesser og 
at seniorjob-ansatte i Faxe 
Kommune modtager oplæring i det 
tilbudte job.  
Hele aftalen kan findes via følgende 
link: www.Faxe.dk og søg: Aftale 
om seniorjob. 
 
Og så blev 2013 året, hvor 
adskillige ledige lærere fik 
ansættelse på kredsens skoler under 
jobrotationsordningen. 
 
 
 

Kursusforum 
Af Thyge Pind 

 
I 2013 har Danmarks 
Lærerforening brugt alle 
kursusressourcer på situationen 
omkring og følger af KL’s lockout i 
april 2013. 
 

• Kursus for nyvalgte 
tillidsrepræsentanter og  

• Kursus for nyvalgte 
arbejdsmiljørepræsentanter. 

 
Kurser om Lov 409, hvor vi 
oplevede, at Vordingborg 
Kommune forhindrede rigtig 

mange Arbejdsmiljørepræsentanter 
i at deltage i heldagskursus om Den 
nye situation.  
Kredsen kunne ikke engang få lov 
til via akutmidler at frikøbe 
AMR’erne.  
(Hvis det bliver fremtiden for 
uddannelses-samarbejde og dialog 
med kommunen, bliver det en svær 
tid i Vordingborg Kommune.) 
 
I januar 2014 afholdt Danmarks 
Lærerforening lytte-møder på 
Vordingborg Seminarium og i 
Teaterbygningen i Køge.  
150 medlemmer fra Kreds 60 var 
inviteret.    
Fra hver skolematrikel i kredsen var 
TR og AMR plus 4 medlemmer til 
møde med et 
hovedstyrelsesmedlem.  
I Vordingborg var det Niels 
Munkholm Rasmussen fra 
hovedstyrelsen, og i Køge mødte 
lytte-mødedeltagerne 
Lærerforeningens næstformand, 
Dorte Lange. 
 
Nu har mange lærere haft mulighed 
for at få større forståelse for 
vigtigheden af sammenhold for at 
klare de kommende års 
udfordringer med ny skolelov og 
arbejdstidslov. 
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Arbejdsmiljøet i et 

lockout-år 

Af Anette Lis Jensen 

 
Lockouten er det største overgreb, 
vi har været udsat for i Danmarks 
Lærerforenings historie.  
 
Vi er i tidens løb blevet mødt med 
mange og nogle gange 
modsatrettede krav/ønsker fra 
vores arbejdsgivere, men vi er aldrig 
før blevet mødt med en sådan 
ligegyldighed.  
Vi kunne undværes, vi var ikke 
nødvendige.  
 
Det værste, mennesker kan 
udsættes for, både professionelt og 
privat, er ligegyldighed fra de 
personer, der er ens nærmeste 
(kolleger, ledere, kærester, børn og 
venner).  
Ligegyldighed er mobning, og når 
det foregår over tid, kan det være 
livsfarligt. 
Uenighed, kritik og konflikter gør 
også noget ved os, og de kan være 
særdeles ubehagelige, men når vi 
møder dem, er vi aldrig ligegyldige 
for de personer, vi er uenige med, 

får kritik af eller har konflikter med.  
Vi kan påvirke, argumentere og få 
indflydelse. Disse muligheder er vi 
afskåret fra, når vi møder 
ligegyldighed, og blandt andet 
derfor er vi stadigvæk dybt berørte 
af lockouten.  
 
Vi bliver aldrig de samme, som 
vi var før lockouten.  
 
Vi blev krænket på vores 
professionsideal, for ingen 
beslutningstagere ville lytte til os.  
Vi var ligegyldige brikker i et aftalt 
spil, men vi var solidariske, stærke, 
seje og synlige.  
Det havde vores modpart ikke 
regnet med. De troede, at 
Danmarks Lærerforening er et, og 
lærerne noget andet. De tog fejl.  
Vi fik i vores rygsæk en erfaring om 
sammenhold og solidaritet, og vi fik 
en erfaring om, at ”Den danske 
Model” ikke sikrer os.  
Disse erfaringer bærer vi med os, 
og de vil påvirke vores møde med 
og indstilling til kommende tiltag 
fra vores modpart.  
 
Lockouten må ikke glemmes - 
og vi skal videre. 
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Umiddelbart uforenelige faktorer – 
og dog.  
Vi skal lære af vores erfaringer, og 
derfor skal vi huske lockouten og 
det, den gjorde ved os.  
Vi skal huske vreden, 
frustrationerne og skuffelserne og 
bruge dem konstruktivt, når vi i 
fællesskab skal skabe et godt 
lærerliv med de vilkår, Lov 409 
giver.  
Bitterheden skal ikke få lov til at 
ødelægge vores arbejde og 
samarbejde.  
Vi skal lave god undervisning inden 
for de rammer, vi bliver givet.  
Vi skal passe på hinanden og os 
selv. Det sidste er en forudsætning 
for det første.  
Når vi har fokus på arbejdsmiljøet 
og det gode samarbejde, kan vi også 
lave god undervisning.  
 
Lov 409  
Arbejdsgiverne tager sig god tid til 
at beslutte, hvordan Lov 409 skal 
udmøntes i Faxe og Vordingborg. 
 
Denne uvished giver utryghed og 
skaber frustrationer. Mange 
bekymrer sig for, om det efter 1. 
august bliver muligt at skabe 
sammenhæng mellem arbejds- og 
privatliv.  Solidariteten og 

sammenholdet fra lockouten skal vi 
finde igen.  
Ingen kollega må opleve, at 
han/hun er alene med bekymringer 
eller problemer. Vi er hinandens 
arbejdsmiljø, og vi skal passe godt 
på hinanden. 
 
Hvilke udfordringer står vi med 
nu og her? 
 

• Ubalance mellem opgaver og 
resurser 

• Manglende information fra 
ledelsen 

• Uvisheden om 
arbejdsvilkårene fra 1. august 

• Inklusionsopgaven 

 
I Vordingborg Kommune har 
mange kolleger og teams fået pålagt 
opgaver (ofte administrative), som 
der ikke er hverken tidsmæssige 
eller personalemæssige resurser til 
at løse (fleksibel skemalægning, 
inklusion af elever med særlige 
behov, vikardækning etc.), 
kommunale kurser/møder 
kolliderer ofte med 
undervisningsopgaver eller andet 
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planlagt arbejde, og det typiske svar 
fra ledelsen, hvis man spørger, 
hvordan opgaven skal løses, er: 
”Det klarer I selv i det selvstyrende 

team”.   

Behovet for fælles forberedelse og 
teamsamarbejde opleves ofte større 
end de hertil afsatte resurser. 
 
Der er ingen hurtige eller nemme 
løsninger på ovenstående 
udfordringer.  
Sammenhold og solidaritet i teamet 
er afgørende. Teamet må også 
insistere på, at det i samarbejde 
med ledelsen får afstemt 
forventninger til, hvilke opgaver det 
er muligt for teamet at løse. 
 
Manglende kommunikation og 
information fra ledelsen er ifølge 
trivselsmålingerne i Vordingborg 
Kommune et stort problem. 
Ledernes svar er ofte, at de ikke kan 
informere, fordi de ikke selv har 
informationerne. Dialog har været 
kommunalt fokusområde, men det 
har vi ikke mærket på skolerne. 

Ikke at kende sine arbejdsvilkår er 
den største enkeltstående 
udfordring for lærerne lige nu. 

I forbindelse med lockouten 
udtrykte mange ledere meget 
positiv forventning til at få 
ledelsesretten tilbage.  
 
Der forestår et arbejde i MED i 
forhold til at få beskrevet, hvordan 
retningslinjer udarbejdes og på 
hvilket niveau i MED. 
 
Det er ledelsens ansvar at 
organisere og strukturere 
skoledagen, så det bliver praktisk 
muligt for os at undervise, lave 
fælles forberedelse, lave individuel 
forberedelse og holde møder inden 
for arbejdstiden i den 
sammenhængende arbejdsdag, vi 
skal have.  
 
Vi skal forlange at få planer for 
næste skoleår, så vi kan se, at det er 
muligt at udføre det arbejde, vi skal.  
 
Vi må ikke acceptere, hvis ledelsen 
vil lægge denne opgave ud til 
teamet. Det vil være belastende for 
samarbejdet og det psykiske 
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arbejdsmiljø, hvis teamet skal løse 
en umulig opgave. 
 
Inklusion er fortsat en kæmpe 
udfordring. Ikke fordi lærerne ikke 
vil inklusion, men fordi lærerne i 
mange tilfælde er blevet og bliver 
pålagt en umulig opgave.  

Inklusionsrapporten fra 
Vordingborg viser en markant 
forskel mellem ledernes og lærernes 
opfattelse af, i hvor høj grad 
inklusionen er lykkedes.  

Vordingborg Kommune inkluderer 
nu på andet år flere elever med 
særlige behov, end regeringen har 
som mål i 2015.  

Samtidig er der blevet flere elever 
pr. lærer, så inklusion er og har 
været en spare-øvelse, selv om 
forvaltning og politikere benægter 
det.  

Rapporten viser også, at lærerne 
oplever, at de ikke har de 
nødvendige kompetencer til at løse 
inklusionsopgaven.  

Vordingborg Kommune mangler 
en plan for inklusion. Der skal 
foretages en risikovurdering, når 
elever med særlige behov skal 
inkluderes, og det er ledelsens 
ansvar, at det bliver gjort.  
 
Det er vigtigt, at vi gør ledelsen 
opmærksom på, når vi står med 
opgaver, vi ikke kan løse, og vi skal 
insistere på, at ledelsen handler. 
 
Kredsen arbejder for at undgå, at 
den fælles forberedelse i det 
selvstyrende team tilsidesættes på 
grund af administrative opgaver. 
 

Arbejdet i KSSA  
(Det forpligtende kredssamarbejde om 
arbejdsmiljø)  

Af Anette Lis Jensen 

 

KSSA består af de 
arbejdsmiljøansvarlige fra kredsene 
Ringsted-Sorø, Slagelse, Næstved, 
Faxe-Vordingborg og Lolland-
Falster (Kreds 50, 54, 60, 61 og 68).  
Vi mødes fire gange om året og 
drøfter arbejdsmiljøproblemer af 
fælles interesse.  
Vi planlægger også den årlige 
uddannelsesdag for 
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arbejdsmiljørepræsentanter.  Dagen 
afholdes den 5. marts i Næstved, og 
emnerne er: 
  
”Det grænseløse arbejde” og  
 
”Risikovurdering i forbindelse 
med undervisning af 
inklusionselever og andre elever 
med særlige behov”. 
 

Arbejdsmiljø på 
kredsniveau 
Af Anette Lis Jensen 

På kredsniveau afholder vi møder 
for arbejdsmiljørepræsentanterne.  
Vi afholder møder for AMR fra 
begge kommuner, og vi afholder 
fælles AMR/TR-møder 
kommunevis.  
Indholdet i dette års møder har 
blandt andet været: lockouten, 
magtanvendelse, vold mod 
personalet, anmeldelse og 
indberetning ag arbejdsskader, 
lærerarbejdspladser, skolereform, 
rengøring, inklusion, APV og Lov 
409.  
Møderne har dels karakter af 
kurser, dels oplæg med 
efterfølgende drøftelser, sparring og 
erfaringsudveksling. 

 

 

 

Lockout 

Af Anders Lauritsen 

Lockoutmuligheden har stort set 
ikke været et tema i den danske 
forhandlingsmodel, siden det 
politisk lykkedes at forhindre 
arbejdsgivernes trussel om lockout 
af arbejderne med 
Kanslergadeforliget i 1933. Et bredt 
politisk forlig, hvor der blev givet 
og taget i et fælles ønske om at 
bevare et sundt arbejdsmarked og 
bl.a. på den måde navigere ud af en 
kraftig økonomisk krise. Siden har 
det altid været - og skal være - den 
politiske indfaldsvinkel, hvis 
arbejdsmarkedets parter ikke kunne 
nå til enighed.  
Det blev der taget et opgør med, da 
lockouten ramte os.  
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Alle pile pegede på, at 
forhandlingsforløbet mellem KL og 
DLF og det politiske indgreb, der 
sluttede lockouten, ikke var præget 
af politisk uvildighed, men en del af 
et tilrettelagt forløb mellem 
regeringen og KL… og det vidste 
vi vel inderst inde godt, da vi ved 
lockoutens begyndelse skulle 
tilrettelægge, hvordan vi kunne 
markere vores utilfredshed og 
undring over, at vi var sat i den 
situation, at vi ikke måtte udføre 
vores arbejde.  
 
Lokalt såvel som på landsplan viste 
vi et overvældende stærkt 
sammenhold, engagement og 
kreativitet for at få vores budskaber 
ud til alle interessenter.  
Hverken i Faxe eller Vordingborg 
Kommune kunne politikere, elever, 
forældre og borgere i øvrigt være i 
tvivl om vores holdninger.  
Vi var jo over det hele… 
 
Den indsats, der blev lagt for 
dagen, kunne ikke ændre ved 
udfaldet af forhandlingerne. Men 
det tydelige signal om sammenhold 
var, er og bliver et vigtigt aktiv for 
foreningens fremtidige muligheder 
for indflydelse på skolens udvikling 
og lærernes arbejdsvilkår.  

Vi er i kredsstyrelsen stolte over 
den indsats, der blev ydet lokalt. 
Den var meget værd! Tak! 
 
 
 

Kongres 
Af Anders Lauritsen 

 
Tilbage i september blev den 
ordinære kongres afholdt. En 
kongres, som vi så frem mod med 
stor spænding oven på forårets 
lockout.  
Med den nye virkelighed, lærerne 
og foreningen stod i, skulle der 
sættes nogle tydelige rammer op 
omkring hvilken strategi og hvilke 
overvejelser, DLF skulle lægge for 
dagen.  
 
På dagsordenen var temaer som: 
  

• lokale arbejdstidsaftaler 
 

• forholdet til skolelederne som 
en del af organisationen  

 
• professionsstrategien  
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Kongressen blev åbnet med en 
meget stærk tale af formand Anders 
Bondo.9  
En tale, der i al tydelighed fik 
markeret, hvordan hele 
forhandlingsforløbet omkring OK 
13 havde båret præg af manglende 
forhandlingsvilje fra arbejdsgivers 
side (KL) i et uhørt tilrettelagt 
forløb med det politiske system 
(regeringen).   
En regering, der i samme periode 
lancerede en folkeskolereform.  
En reform, der mistænkeligt (men 
alligevel åbenlyst) tilsyneladende 
skulle finansieres via den 
overenskomst og 
”arbejdstidsaftale”, KL og DLF 
skulle forhandle.   
 
Efterfølgende skulle, 
kongrestraditionen tro, 
undervisningsministeren tale.  
Christina Antorini var tydeligt 
mærket af Anders Bondos tale og 
holdt en ”standardtale” om rammer 
og intentioner i 
folkeskolereformen.  
De, der havde en forventning om, 
at CA ville møde lærerne i forhold 
til deres oplevelse af lockouten (og 
måske endda et par politiske 
indrømmelser i forhold til 

forhandlingsforløbet) blev slemt 
skuffede.     
 
Kongressen bar tydeligt præg af 
forårets lockout og de bevægelser, 
den havde sat i gang hos 
medlemmerne.  
 
Dog blev det tydeligt, at vi som 
forening var kommet hele ud af 
forløbet og stadig stod som en 
samlet enhed.  
Vores høje organisationsprocent 
var og er fastholdt.  
 
På kongressen blev hele processen 
og alle forhold omkring den nye 
situation diskuteret. Men der blev 
ikke efterladt tvivl om, at vi 
fremover skulle arbejde i og for 
fællesskabet.  
 
Professionsstrategien, som blev 
udfordret af, at aftalesystemet nu 
ikke længere fordrede fælles og 
kollektive aftaler, blev fastholdt.  
 
Kommunalt blev kredsene 
opfordret til at få så meget 
indflydelse som muligt på 
rammerne for vores arbejdstid og 
implementeringen af 
folkeskolereformen.  
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Eventuelle aftaler måtte dog ikke 
blive mål i sig selv og forringe de 
vilkår, L 409 sikrer os.   
 
Kongressen kunne også stå bag, at 
hvis skolelederne ville gøre sig 
uafhængige af DLF, så måtte det 
blive på deres eget initiativ.  
 
Alt i alt en kongres, der måske nok 
slikkede sårene, men bestemt også 
gav håb for fremtiden. 
 

 
 

Folkeskolereformen 
Af Anders Lauritsen 

Den reform, som nu skal omsættes 
fra det kommende skoleår, har 
været et noget særpræget forløb 
igennem.  
 
Et lukket, politisk forløb, der er 
faldet sammen med nye forhold 
omkring vores arbejdstid, og som 
på kontroversiel vis gennemfører 
tvungen heldagsskole.  

 
Men reformen er vedtaget og skal 
nu implementeres fra næste 
skoleårs start.  
Reformen indeholder intentioner 
og mål, som vi alle kan bakke op 
omkring: Elever, der skal blive så 
dygtige, de kan, 
kompetenceudvikling af lærere og 
ledere mm.   
 
Men som Anders Bondo skrev i sin 
nytårshilsen til medlemmerne:  
”Politikerne glemmer konsekvent at 
fortælle, at deres såkaldte ”ambitiøse løft” 
af skolen sker ved, at lærerne skal 
undervise langt mere med den konsekvens, 
at der er meget dårligere mulighed for at 
forberede og efterbehandle undervisningen. 
Det svækker fagligheden og giver en 
mindre spændende undervisning”. 
 
Det er en bekymring, de fleste 
lærere sikkert deler. Kan vi løfte 
lovens intentioner, når 
undervisningsprocenten hæves 
markant?  
 
I Lærerkredsen har vi ved hjælp af 
skriftligt materiale, deltagelse i 
faglig-klub-møder, et 
medlemsarrangement og TR-
netværket forsøgt at tage del i 
formidlingen af indholdet og 
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imødekomme alle de usikkerheder, 
der naturligt opstår hos 
medlemmerne.  
Konkrete svar på, hvordan 
skoledagen fremover skal 
organiseres, hvordan lovens mål og 
intentioner skal nås i vores 
kommuner, har været svære at give.   
 
Kredsstyrelsens medlemmer har 
bl.a. siddet med i udvalg, 
sammensat af 
forvaltningsansvarlige, skoleledere 
og medarbejdersrepræsentanter.   
 
Det har været vores opgave både at 
bidrage med lærerfaglig tænkning 
og samtidig arbejde for de vilkår, 
lærerne fremover skal udføre deres 
arbejde på.  
 
I skrivende stund er der stadig 
mange uafklarede forhold omkring 
skoledagens organisering og 
rammerne for vores arbejdstid.  
 
Men der kommer til at hvile et stort 
ansvar på den enkelte skoleleders 
skuldre.   
 

 

Inklusion 
Af Anders Lauritsen 

Kredsen gennemførte i efteråret en 
inklusionsundersøgelse blandt de 
medlemmer, der underviser på 
normalområdet.  
 
I forhold til forrige års tilsvarende 
undersøgelse var der ikke markante 
ændringer på besvarelserne.  
De afslørede stadig en oplevelse af, 
at inklusionsopgaven bliver mere 
og mere omfattende, fylder meget i 
arbejdsdagen og samtidig uden at vi 
føler os rustet til opgaven.  
 
I det forpligtende Kreds-
Samarbejde Syd har vi i fællesskab 
udarbejdet og udsendt en 
inspirationsfolder til både 
medlemmer, skoleledere og 
forvaltninger.  
Den bygger både på 
praksiserfaringer og forskningens 
udledninger af, hvilke rammer der 
skal være på plads, for at inklusion 
skal have en mulighed for at lykkes.  
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Professionsstrategien  
Af Anders Lauritsen 

Det var åbenlyst, at det 
regeringsindgreb, der afsluttede 
forårets lockout, nu ville kræve en 
helt fundamental diskussion af den 
professionsstrategi, DLF har 
arbejdet ud fra gennem en årrække.   
 
Professionsstrategien betyder, at vi 
begrunder vores krav om løn og 
arbejdstid ud fra vores visioner for 
en god skole og i overensstemmelse 
med det professionelle lærerarbejde 
og folkeskolens kultur.  
Centrale og lokale aftaler, gældende 
for hele medlemsgrupper, har været 
omdrejningspunktet for at sikre, at 
den strategi skulle lykkes til gavn 
for både lærerenes arbejdsvilkår, 
undervisningens kvalitet og skolens 
udvikling.  
 
Nu kom vi i den situation, at det 
aftalesystem ikke længere var sikret.  
 
Hvis det kollektive aftalesystem nu 
blev erstattet af, at den enkelte 
lærers samlede opgaver nu alene 
skulle være et drøftet forhold 
mellem læreren og skolelederen… - 
- skulle vi så ikke overveje en 

lønmodtagerstrategi og tilpasse 
vores organisation derefter?  
 
Det sammenhold, vi viste under 
lockouten, og kongressens 
behandling af spørgsmålet 
understregede med al tydelighed, at 
vores identifikation ligger i 
professionsstrategien.  
 
Professionsstrategien er altså 
fastholdt, men udfordringen er 
afgjort, på alle niveauer i 
forhandlingssystemet, at få den 
indflydelse for vilkår og rammer, 
der ikke skaber en urimelig forskel 
at udføre vores undervisning og 
løse andre opgaver på. 
 
I flere af landets kommuner er det 
lykkedes at lave lokale aftaler 
mellem kommune og den lokale 
lærerkreds.  
 
Både i MED-systemet og på den 
enkelte skole er der mulighed for at 
lave retningslinjer og indgå aftaler, 
der sikrer nogle ens grundvilkår for 
lærerne.  
Det arbejder både kredsstyrelse og 
TR-gruppen hårdt på.   
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Sagsbehandling 
Af Ove H. Andersen 

 
2013 har været præget af et større 
antal arbejdsskader end tidligere år. 
Kredsen modtager stadig 
anmeldelser på skader, som er sket i 
2013.  
Vi ved, at flere er på vej, så vi vil i 
år se det højeste antal skader, siden 
vi i 2008 begyndte at lave statistik 
på området.  
 
Hovedparten af de anmeldte sager 
er reelle ulykker, men desværre ikke 
det reelle billede af arbejdsmiljøet. 
Kredsen kan konstatere, at mange 
flere skader udspringer af dårlige 
arbejdsforhold. Det medfører, at 
mange medlemmer føler sig 
magtesløse, får stress og oftest må 
sygemeldes. Nogle må opgive 
karrieren som lærer og andre 
afskediges efter sygefravær. 
Kredsen får mange henvendelser 
herom, men desværre anmeldes 
mange af disse forhold ikke og 
bliver ikke taget alvorligt på mange 
skoler. 
 
Antal arbejdsskader i 
tidligere år: 

Mellem 11 og 19 
anmeldelser 

Antal arbejdsskader i 
2013: 

23 anmeldelser 

På pensionsområdet har kredsen i 
år haft flere henvendelser om 
pensionering end nogen sinde, og i 
medlemsregistret ser vi en stigning i 
fratrædelser, som hovedparten af 
lærerne direkte begrunder i de 
nuværende forhold og udsigten til 
en ny arbejdstid og skolereform. 
 
Henvendelser om 
pensionering i tidligere 
år: 

 
Højst 34 

Henvendelser om 
pensionering i 2013: 

 
38 

 
 
I forbindelse med skolestrukturen i 
primært Vordingborg, har 
spørgsmål om holddannelse og 
klassedannelse givet anledning til et 
udredningsarbejde.  
Desværre er der ikke lovmæssigt 
noget at stille op, og problemet er 
derfor rejst ad politisk vej. 
 
 
Ændringer på det sociale område – 
sygedagpenge og fleksjob - har også 
sat sine tydelige spor – og kredsen 
har haft flere længerevarende 
sygedagpengesager og et par 
ankesager. 
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I forbindelse med en ny udbyder af 
lønadministrationen i Faxe 
Kommune har det kunnet 
konstateres, at der er usandsynligt 
mange småfejl i lønudbetalingerne, 
ligesom lønsedlerne er blevet mere 
uoverskuelige.  
 
Der er derfor sat et afklarende 
arbejde i gang for at afdække 
omfanget med henblik på en 
henvendelse til og et samarbejde 
med administrationen. 
 
 

 

Antal medlemmer januar 2014: 
 
Fraktion 1, lærere: 705 
Fraktion 2, bh.kl.: 39 
Fraktion 3, ledere:  1 
Fraktion 4, seniorer:  291 
Fraktion 6, særlige medl.        9 

 
I alt: 1.045 
 
 
 
 
 
 
Støtte 
 
I 2013 har Kreds 60 uddelt 
støtte til: 
 
Amnesty International:   2.000 kr. 

 
SOS Børnebyerne:          2.000 kr. 

 
Dansk Folkehjælp:          4.000 kr. 

 
I alt:                             8.000 kr. 
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Kredsens regnskab 2013: 

 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2013  

 

  Regnskab 

2013 

Budget 2013 

INDTÆGTER:  Kr. Kr. 

 Kontingenter 3.143.361 3.300.000 

 Akut-Fonden 517.525 508.000 

 Renter 53.776 41.000 

 I alt: 3.714.662 3.849.000 

 

 

   

UDGIFTER:    

 Kredsstyrelse – løn og pension 1.581.027 1.658.000 

 Personale 1.105.409 1.089.000 

 Kontorlokaler 195.250 206.000 

 Kontorhold 169.215 225.000 

 Kredsstyrelsesmøder 37.021 65.000 

 Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 332.682 444.000 

 Øvrige kurser og møder 186.508 200.000 

 Øvrige udgifter 19.399 30.000 

 Støttetildeling 8.000 8.000 

 I alt 3.634.511 3.925.000 

 

 

   

ÅRETS RESULTAT: 80.151 -76.000 
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 Hvem repræsenterer DLF i MED-systemet m.m.? 

 

               Faxe Vordingborg  

Hoved-MED Lene Nielsen 

Lene Møller Olsen 

Jonna Rolvung 

Kim Leider Olsen 

(Ivar Askøe suppleant) 

Centerudvalget på 
skoleområdet 

/ Område-MED 

Børn, Skole og Kultur 

Lene Nielsen 

Stine Baad 

Aksel Wolter 

Jonna Rolvung 

Conni Lund 

Kim Leider Olsen 

Anette Lis Jensen 

Skoleråd/samråd  Anette Lis Jensen 

LBR - Det lokale beskæftigelsesråd Thyge Pind Jonna Rolvung 

 

 

 

I Lærernes Pension: Lene Nielsen 

I Lærernes A-kasse: Jonna Rolvung 
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GENERALFORSAMLINGEN

Alle medlemmer af Kreds 60

KREDSSTYRELSEN

Jonna Rolvung, Lene Nielsen, Anders 
Lauritsen, Conni Lund, Anette Jensen, 

Thyge Pind

TILLIDSREPRÆSENTANTERNE

TR i Faxe og Vordingborg

MEDLEMMERNE

Alle medlemmerne 

af Kreds 60

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTERNE

AMR i Faxe og Vordingborg

MEDLEMMERNE

Alle medlemmerne

af Kreds 60

SEKRETARIATET

Konsulent Ove Andersen

Sekretær Susanne Andersen

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ORGANISATIONSPLAN 
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Kredskontoret   
 
Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg, Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg 
Telefon: 66 10 60 60 
E-mail: 060@dlf.org 
http://www.kreds60.org/ 
Facebook: Lærerkredsen Faxe-Vordingborg 
 

Åbningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag 9 – 15, fredag 9 – 13, eller efter aftale 

Formand: 
Jonna Rolvung, E-mail: jor@dlf.org, mobil: 21 49 46 63 

Næstformand: 

Lene H. Nielsen, E-mail: lehn@dlf.org, Mobil: 21 14 01 48 

Konsulent: 
Ove Henrik Andersen, E-mail: oha@dlf.org 

 
For indeværende år har kredsstyrelsen haft et frikøb på 2,75 fuldtidsstillinger. Kredsstyrelsen 
varetager, ud over det politiske arbejde, alle de opgaver, som er udlagt fra hovedforeningen.  

Frikøbet kan om nødvendigt bruges på frikøb til en kasserer uden for kredsstyrelsen. 
På nuværende tidspunkt er det et kredsstyrelsesmedlem, der er kasserer. 
Til at understøtte arbejdet i kredsen er der ansat en konsulent, Ove H. Andersen,  
og en sekretær, Susanne Andersen 
 

Møder 

Kredsstyrelsesmøder afholdes hver anden mandag - eller efter behov. De øvrige mandage er helliget 
kredsstyrelsens samarbejde om arbejdsopgaver og indsatsområder.  

TR-møder afholdes ca. en gang om måneden. AMR-møder afholdes ca. fire gange årligt.  
Fælles temadage for AMR/TR to gange årligt. 

 

Delegerede 

Kredsen har p.t. 3 kongresdelegerede: 

Jonna Rolvung, kredsformand, Lene Nielsen, næstformand og Anders Lauritsen, pæd. ansvarlig. 

 

Kasserer: Conni Lund    

Arbejdsmiljø-ansvarlig: Anette Lis Jensen           

Kursus-ansvarlig og kontaktperson Fraktion 4: Thyge Pind 
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1http://www.dlf.org/media/642632/Skriftlig-Beretning-til-net.pdf 
 
 
2 http://www.dlf.org/nyheder/2013/juli/hent-e-bogen-fortaellingen-om-laererlockouten   
 
 
3 http://www.dlf.org/nyheder/2014/januar/dlf-godt-nytaar 
 
 
4 http://www.tv2east.dk/tema/skole-for-alle  
 
 
5 http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Sjaelland/2013/11/07/065608.htm 
 
 
 
 
6 http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11286&ContactId=2364  
 
 
 
7 http://polweb.vordingborg.dk/open/B%C3%B8rne-,%20Unge-
%20og%20Familieudvalget%20(%C3%85ben)/2014/08-01-
2014/Till%C3%A6gsdagsorden%20(%C3%85ben)/08-01-2014%20-
%20Bilag%2001.01%20Status%20p%C3%A5%20arbejdet%20med%20inklu
sion%20i%E2%80%A6.pdf 
 
 
 
8 

http://www.kreds60.org/files/Kredsfiler/Kreds60/Skolevæsenet/Vor
dingborg%20Kommune/ændringer%20i%20MED%20aftalen%202014
%20Vordingborg.pdf  
 
 
 
9 http://www.dlf.org/media/642640/Mundtlig-FormandensBeretning2013.pdf  


