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FORSLAG TIL 

 
 

      Forretningsorden 
 

 

1) Under dirigentens ledelse vælges 4 stemmetællere. 

 

2) Dirigenten leder generalforsamlingen, og generalforsamlingen må i alle tilfælde 

rette sig efter dirigentens afgørelse. 

 

3) Talere får ordet i den rækkefølge, de begærer det. Forslagsstilleren får ordet, før 

man går over til debat af forslaget. Formanden og forslagsstilleren kan når som 

helst begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

 

4) Forslag og ændringsforslag, samt evt. forslag til generalforsamlings-

vedtagelse/resolutioner skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten be-

stemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstem-

ning. 

 

5) Dirigenten eller 5 af generalforsamlingens deltagere kan stille forslag om, at 

debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan be-

slutning, kan kun formanden eller forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

 

6) Under debatten på generalforsamlingen kan formanden, kredsstyrelsen eller 

10 af generalforsamlingens deltagere forlange generalforsamlingen afbrudt 

for at holde korte gruppedrøftelser. Ligeledes kan formanden eller kredssty-

relsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde.  

 

7) Alle afgørelser træffes ved absolut flertal i følge § 5 i vedtægterne - dvs. over 

halvdelen af de afgivne stemmer (stemmer-ikke stemmer tæller ikke med). 

Dog undtages afstemninger efter vedtægternes § 10 i Danmarks Lærerfor-

enings vedtægter.  
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              Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent. 

Kredsstyrelsens forslag: Preben Larsen, Uglegårdssko-

len. 

 

2. Forslag til forretningsorden. 

 

3. Beretning. 

 

4. Regnskab. 

 

5. Indkomne forslag. 

Forslag fra kredsstyrelsen: Medlemskursus på Frede-

riksdal hvert 3. år ændres til mindst ét årligt medlems-

arrangement uden overnatning. 

   

6. Fastsættelse af evt. ydelser til kredsstyrelsesmedlem-

mer og størrelse af vederlag til evt. medhjælp. 

 

7. Budget og fastsættelse af kontingent. 

 

8. Eventuelt. 

 

        Kredsstyrelsen  
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SKRIFTLIG BERETNING 
Godkendt på Kredsstyrelsesmødet den 08.03.2011 

 

 

 

Kredsstyrelsen 
Kredsstyrelsens sammensætning pr. 1.8.2010: 

Kredsformand Hanne Rothausen Faurfelt (UG), næstformand Klaus Frydendal (JE) generalforsam-

lingsvalgt sagsbehandler Neel Andersen (UG), kredskasserer Kåre Sigvertsen (MU), tillidsrepræsen-

tanterne Mette Jensen (JE), Anne-Mette Olsen (HA), Ole Møller Pedersen (MU) og Else Pedersen 

(UG). 

 

Frikøb 

Frikøbet er i 2010/2011 fordelt således:  

Formanden 1200 timer, næstformanden 900 timer, kasserer 500 timer, sagsbehandler 400 timer, 4 

kredsstyrelsesmedlemmer hver 60 timer og arbejdsmiljørepræsentanter frikøbes efter behov. Frikøbet 

svarer til 1,68 stilling.  

 

Kredskontoret 

Kontoret er åbent for medlemshenvendelser mandag 9-14, tirsdag 9-15, onsdag 10-15, torsdag fra10 – 

14, fredag fra 9 – 13, og efter aftale. Ferie afvikles i juli måned. På øvrige skoleferiedage aflyttes tele-

fonsvareren dagligt og posten – både elektronisk post og papirpost – åbnes løbende.  

Det daglige arbejde varetages af formand, næstformand, kasserer samt sagsbehandler. Der er ansat 

rengøringshjælp svarende til 4 timer om ugen.  

 

Møder 

Kredsstyrelsesmøde afholdes en gang om måneden på tirsdage kl. 12 – 15. 

Tillidsrepræsentantmøder afholdes efter behov, dog mindst en gang om måneden. Møder med Ar-

bejdsmiljørepræsentanterne holdes efter behov. 

Der afholdes kontormøde efter behov, hvor formand, næstformand, kasserer og sagsbehandler delta-

ger.  

 

Tillidsrepræsentanter (TR) 

Følgende blev valgt for perioden 1.4.2010 til 31.3.2012: 

 

Munkekærskolen Tillidsrepræsentant Ole Møller Pedersen 

 Suppleant Mathias Rugolo 

Jersie Skole Tillidsrepræsentant Mette Jensen 

 Suppleant Gitte Ankjær Pedersen 

Havdrup Skole Tillidsrepræsentant Anne Mette Olsen 

 Suppleant Vinnie Hansen  

Uglegårdsskolen       Tillidsrepræsentant             Else Pedersen 

      Suppleant              Annett Andræe 

 

 

 

 

 

ORGANISATIONSFORHOLD 
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Arbejdsmiljørepæsentanter (AMR) 

 

Munkekærskolen       Kåre Sigvertsen 

 

Jersie Skole                Eva Sølvsteen Møller 

 

Havdrup Skole           Vinnie Hansen  

 

Uglegårdsskolen         Annett Andræe 

 

 

Faglige klubber (fraktion 1og 2) 

Der er etableret en faglig klub på hver folkeskole, men ikke i 10. klassen og på BUR. Faglig klub er 

et debatforum for medlemmer af fraktion 1 og 2. Vedtægter for den enkelte skoles faglige klub kan 

fås hos tillidsrepræsentanten. Faglig klub fungerer som bagland for tillidsrepræsentanten i forhand-

linger om arbejdstid, opstilling af 2 forslag til lokale lønkrav og til repræsentationen i det lokale 

MED-udvalg. Der er fra kredsens budget udlagt 30 kr. pr. medlem pr. år til mødeaktiviteten. Belø-

bet administreres af tillidsrepræsentanten. Repræsentanter fra kredsstyrelsen deltager efter ønske fra 

tillidsrepræsentanten i møde i faglig klub.  

Medlemmerne mødes i faglig klub efter behov. 

 

 
Udvalg 

Kredsstyrelsen var repræsenteret i følgende udvalg i kommunalt regi: 

HovedMED-udvalget - Hanne Rothausen Faurfelt 

Suppleant til HovedMED-udvalget – Klaus Frydendal 
 

 

Medlemsaktiviteter 

Danmarks Lærerforening ønsker, at alle nye lærere og børnehaveklasseledere på skolerne møder deres 

tillidsrepræsentant så hurtigt som muligt efter ansættelsen for at sikre en god introduktion og et godt 

kendskab til, hvor man kan gå hen og få rådgivning.  

Kredsen har i 2010 holdt en del møder med enkeltpersoner og grupper af medlemmer. 

I februar 2011 blev der afholdt orienteringsmøde om pension, hvor en rådgiver fra DLF-A, Lærernes 

Pension, Lån & Spar og en konsulent fra DLF orienterede. Mødet blev afholdt i samarbejde med Gre-

ve Lærerforening og der var ca. 130 deltagere. 

 

Pensionistaktiviteter 

Solrød Lærerforening har i året 2010 haft 5 ture for pensionisterne. Der har været ture til Botanisk 

Have + Davids samling, Greve museum, Roskilde Kloster, Rungstedlund og Revymuseet. Der plan-

lægges ca. 4 ture pr år. Deltagerne betaler selv transport og fortæring. Solrød Lærerforening betaler 

entreer og rundvisninger.  

Turudvalget bestod i 2010 af: Lis Kobbernagel, Inge Bonnesen, Stig Rohde og fra kredsen Klaus 

Frydendal. 

Der er lagt billeder ud fra turene på hjemmesiden www.srlf.dk   eller www.solrødlærerforening.dk 

 

 

Kredsinformation 

Der er i 2010 udkommet skriftlig beretning fra kredsstyrelsen, og 3 elektroniske udgaver af medlems-

informationen “Kredsnyt”. Kredsnyt sendes via TR’erne elektronisk til medlemmerne.  

Kredsens pensionister får tilsendt Kredsnyt elektronisk samt enkelte i papirudgave. 

 

http://www.srlf.dk/
http://www.solrødlærerforening.dk/
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Kredsens medlemstal 
Fraktion 1,2 og 4. 

Januar 2006: 313 

Januar 2007: 305 

Januar 2008: 313  

Januar 2009: 323 

Januar 2010: 304 Af disse er 59 pensionister.  

Januar 2011: 299 Af disse er 55 pensionister 

 

 

Lederforeningen i Solrød 

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Lederforeningen i Solrød og Solrød Lærerforening. 

Lederforeningen i Solrød og kredsen samarbejder løbende, og har i 2010 holdt en række møder vedr. 

løn og arbejdstid. 

 

 

Det forpligtende kredssamarbejde 

Solrød Lærerforening indgår i samarbejdet med Greve, Køge/Stevns, Roskilde, Lejre, Holbæk, Ka-

lundborg og Odsherred.  

Formålet med samarbejdet er at fastholde målet om en fælles fagforening. Det forpligtende samarbej-

de omhandler overordnet politikudvikling vedrørende alle faglige spørgsmål og etableres om udvalgte 

ansvarsområder, når opgaven tilsiger, at det kan styrke såvel det lokale som det centrale politiske ar-

bejde på området. Samarbejdet bygges op omkring erfaringsudveksling, koordinering af tværgående 

opgaver og med en fortsat politikudvikling for øje.  

 

Sjælland på tværs omfatter følgende områder: 

 

1. Tværgående fagpolitisk samarbejde –  

Kredsenes formænd og næstformænd indgår i et overordnet kredssamarbejde med henblik på erfa-

ringsudveksling og tværgående fagpolitisk samarbejde. Hanne Rothausen Faurfelt og Klaus Frydendal 

har deltaget fra kreds 45. 

 

2. Arbejdsmiljø 

1 repræsentant for hver kreds deltager. Fra kreds 45 deltager Kåre Sigvertsen. 

Formålet og arbejdsområder er:  

 at styrke og koordinere kredsenes arbejdsmiljøarbejde 

 faglig sparring mellem kredsenes arbejdsmiljøansvarlige  

 at udarbejde eller fremskaffe materialer til brug for kredsene og arbejdsmiljørepræsentanter 

 at foretage behovsanalyse hos kredsenes arbejdsmiljørepræsentanter vedr. kursusbehov 

 stille forslag til kursusforum om kursusvirksomhed 

 

3. Pædagogisk udviklingsforum 

Mindst 1 repræsentant fra hver kreds deltager. Hanne Rothausen Faurfelt deltager fra kreds 45. 

Formålet og arbejdsområder er:  

 at udveksle ideer og erfaring mellem kredsene 

 at debattere aktuelle pædagogiske tiltag i folkeskolen 

 at være bindeled mellem hovedstyrelsens Skole- og uddannelsespolitiske udvalg og kred-

sene 

 at foreslå temamøder og kurser 

 at følge udviklingen i specialundervisningen 

 at fokusere på lærernes efter- og videreuddannelse 
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4. Kursusforum 

1 repræsentant fra hver kreds deltager. Hanne Rothausen Faurfelt deltager fra kreds 45. 

Arbejdsområder er 

 at styrke arbejdet med de organisationsvalgtes overbygning på grunduddannelsen 

 at koordinere kurser for organisationsvalgte 

 at koordinere den lokale organisationsuddannelse med den centrale 

 at samarbejde med netværket fra det sydlige Sjælland vedr. kurser 

 at prioritere og videreformidle tilmeldinger til hovedforeningens kurser 

 

5. Pensionistforum 
1 repræsentant fra hver kreds og 1- 2 pensionister fra hver kreds deltager. Klaus Frydendal (kreds-

styrelsesmedlem), Stig Rohde (pensionist) deltager fra kreds 45. 

Formålet er at styrke pensionistarbejdet og at have ansvar for valget af lokale repræsentanter til 

årsmødet for fraktion 4 (pensionister). 

 

Kongres 2010 

Der har været afholdt kongres den 9. og 10. september 2010 i København. 

 

Anders Bondo holdt åbningstalen og redegjorde for forløbet, eller måske nærmere for det mang-

lende forløb med Tina Nedergaard og regeringen. Det partnerskab, der var lagt op til, og som DLF 

var meget interesseret i at deltage i, blev som bekendt ikke til noget. Der blev redegjort for de kon-

krete mål, som DLF synes er væsentligere end målsætningen om top 5 placeringer i fem Pisa-

discipliner.  Nemlig: Bedre læsefærdigheder, mindre frafald fra ungdomsuddannelser og at antallet 

af lærere på sygedagpenge og invaliditetsydelse skal halveres. DLF har også foreslået, at målsæt-

ningerne suppleres med et forsøgs- og udviklingsprogram, hvor mange af de forslag, der bl.a. er 

dukket op i kølvandet på Rejseholdets rapport, kunne afprøves.  

DLF er parat til at indgå i drøftelser om etablering af et nationalt partnerskab med folkeskolen, men 

tiltagene skal bygge på den viden, der er, og tiltagene skal være forskningsbaserede, og det skal 

være et reelt partnerskab. DLF har i foråret 2010 fået undersøgt regeringens myte om at udgifterne 

til folkeskolen var steget, og BDO, Kommunernes Revision, kunne dokumentere, at det ikke var 

tilfældet.  

 

Gordon Ørskov Madsen, hovedstyrelsesmedlem, fortsatte med at tale om Arbejdstidsaftale 2003 

(A08), det økonomiske pres kommunerne er udsat for, og at arbejdstidsaftalerne også er under et 

stort økonomisk pres. Kommunerne har ansvaret for at få økonomien til at hænge sammen. Men 

den enkelte kommunalbestyrelse har et kæmpe ansvar for at sikre rammer, så den kommunale fol-

keskole kan udvikles og leve op til de høje mål og ambitioner, vi har. 

Han påpegede, at de kommuner, der fortsat arbejder efter arbejdstidsaftale 2005 (A05), står også 

over for store økonomiske udfordringer. Nogle vil være fristet til at skære i delopgaver, der er helt 

nødvendige, for at lærerne kan løse opgaven kvalificeret. Det er ikke mindre kompliceret. DLF må 

kæmpe for, at alle vores medlemmer kan arbejde efter foreningens politik og principper for arbejds-

tid, der bygger på lærernes professionsansvar. Det er et mål, DLF ikke må tabe af sigte.  

 

Dorthe Lange, hovedstyrelsesmedlem, talte om specialundervisning og de ønsker om ændringer, 

der er fra politisk side om, at specialundervisningseleverne skal tilbage i de almindelige klasser.  

Det er vigtigt at diskutere, hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre. Kortsigtede besparelser på 

specialundervisningen med hjemtagning af elever fra specialiserede tilbud eller reducering af den 

nødvendige støtte, vil koste samfundet dyrt på længere sigt. Det vil betyde, at flere elever ikke får 

den rette undervisning, og det vil også betyde, at endnu flere lærere bukker under pga. dårligt ar-

bejdsmiljø. Der vil også i fremtiden være behov for specialklasser og specialskoler, men DLF vur-

derer, at der med de rigtige investeringer vil være mulighed for, at vi i fremtiden vil kunne inklude-
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re flere elever i almenundervisningen og udskille færre til andre tilbud. Alt peger på, at hvis man vil 

nedbringe antallet af elever, der udskilles til specialtilbud, skal fokus rettes på læreres og børneha-

veklasselederes kompetenceudvikling og på særlige ressourcepersoner. DLF ved, at der er et mas-

sivt behov for kompetenceudvikling inden for det specialpædagogiske område. DLF har peget på, at 

efteruddannelsesbehovet er så stort, at der er behov for en national investeringsplan på området. En 

opkvalificering af lærerens kendskab til specialpædagogik vil betyde, at lærerne tidligt vil kunne 

identificere evt. vanskeligheder hos eleverne og dermed give mulighed for en tidlig indsats. Men det 

stiller også krav om, at der er ressourcemæssig mulighed for at sætte ind med forebyggende indsats. 

Der er derfor behov for en styrkelse af al den forebyggende indsats på skolerne, hvis flere skal in-

kluderes.  

Efter debat vedtog kongressen en række resolutioner om ovennævnte emner. Der blev også lavet en 

resolution om de tyrkiske læreres manglende ret til at organisere sig og en støtteresolution for kol-

legerne i Vordingborg, der arbejder efter gammel arbejdstidsaftale, hvor alt arbejde bliver opgjort 

og nedskrevet i en mødeplan. 

Der blev redegjort for udgangspunktet for overenskomstforhandlingerne (OK11) og kongressen gik 

derefter over til at behandle opstillingen af krav til overenskomstforhandlingerne. Hovedstyrelsens 

forslag blev vedtaget med mindre justeringer. 

 

Man kan læse et meget fyldigt referat af kongressen 2011 på  

 

http://dlf.org/S%c3%b8g?typeSearch=simple&q=kongresreferat+2010Kongres 

 

 

 

 

Løn og ansættelsesforhold 

 

Lokalt aftalt løn. 

Der foreligger en kollektiv lønaftale indgået den 01.4.2010 om løn gældende for lærere og børneha-

veklasseledere og en kollektiv aftale om løn for skolepsykologer. 

Der er også indgået en aftale om ansættelse af pensionerede lærere/børnehaveklasseledere i Solrød 

Kommune fra 1.1.2010. 

 

Der er pr. 1.1.10 lavet individuelle lønaftaler for 2 lærere på 10. klasses skolen, 1 konsulent ansat 

ved Børn- og Unge Rådgivningen (BUR), tale-høre lærere, lærere i Heldagsklassen, lærere ansat i 

Væksthuset og 5 fagkonsulenter. 

 

Lønforhandling foregår decentralt på de 6 tjenestesteder. Tillidsrepræsentanten deltager som bisidder i 

lønforhandlingerne for lærere og børnehaveklasseledere. Der vil som følge af de individuelle lønfor-

handlinger blive indgået en individuel lønaftale for hver enkelt ansat, sammensat af løndele fra kollek-

tive forhåndsaftaler og individuelle lønaftaler.  

Lederne på de 4 folkeskoler, BUR og 10- klassen har fuld forhandlingskompetence, dog afgrænset af 

det udmeldte kronebeløb og kommunens lønpolitik.  

Ved indgåelse af Arbejdstidsaftale 08 blev undervisningstillæg over 750 timer, akkordtillæg, arbejds-

tidsbestemte tillæg og tidligere udbetalt Ny Løn samlet til ét tillæg, som populært kaldes ”Solrød til-

lægget”. Tillægget er på 13.598,00 kr. årligt i 2010 niveau. 

 

http://dlf.org/S%c3%b8g?typeSearch=simple&q=kongresreferat+2010Kongres
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Lokalt aftalt arbejdstid 

2010/11 er andet skoleår, hvor lærerne og børnehaveklasseledere arbejder efter Arbejdstidsaftale 08. 

Målet med Arbejdstidsaftale 2008 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøt-

te folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere.  

Aftalen bygger på tillid, dialog og samarbejde mellem skoleledelsen og lærerne om hele skolens 

virksomhed.  

Lærerne får ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave og 

skoleledelsen får ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål og give retning for 

lærerens arbejde. 

Aftalen tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen skal sikre, at 

der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Rammen udfyldes som udgangspunkt af 

læreren og lærerteamet med det sigte at skabe den optimale undervisning for eleverne. Aftalen mu-

liggør en enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolerne samt løbende prioriteringer og 

omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. 

Solrød Kommune og Solrød Lærerforening har forhandlet arbejdstidsaftalen ud fra ressourcerne i 

skoleåret 2008/2009. 

Solrød Lærerforening har i november 2010 lavet en evaluering af arbejdstidsaftalen blandt lærere 

og børnehaveklasseledere. 

 

 

Senioraftaler 

Solrød Kommune har to seniorordninger, der er gældende for alle ansatte i kommunen. 

  

Den ene seniorordning omhandler nedsættelse af arbejdstiden, hvor medarbejderen selv betaler ned-

sættelsen. Nedsættelsen af arbejdstiden kan maximalt udgøre 20 %.  

Pensionsindbetalingen beregnes ud fra medarbejderens faste løndele på det tidspunkt, hvor medarbej-

deren overgår til seniorordningen. Hvis medarbejderen har arbejdet fuld tid i 3 år forud for seniorord-

ningen, vil man få indbetalt fuld pensionsindbetaling.  

Har man forud for seniorordningen arbejdet på nedsat tid, vil pensionsindbetalingen beregnes ud fra 

en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i de seneste 3 år. 

Medarbejderen skal være fyldt 60 år, have været kommunalt ansat i mindst 15 år, heraf mindst 5 år i 

kommunen.  

 

Den anden seniorordning er en helbredsbaseret seniorordning med delvis lønkompensation. Medar-

bejderen skal være fyldt 55 år. Medarbejderen arbejder på nedsat arbejdstid, som er begrundet i hel-

bredsmæssige forhold, og der indgås en aftale om delvis lønkompensation for den nedsatte arbejdstid 

og pensionsindbetaling/-optjening svarende til det hidtidige timetal.  

Medarbejderen skal have haft kommunal ansættelse i mindst 15 år, heraf mindst 5 år i Solrød Kom-

mune. Aftalen skal være tidsbegrænset og kan højst vare, til medarbejderen fylder 60 år.  

Man skal være opmærksom på, at hvis aftalens udløb er ved det 60. år, er en af betingelserne for efter-

løn ikke opfyldt, idet man skal være i stand til at arbejde på fuld tid, hvis man er fuldtidsforsikret. 

  

 

SKOLENS STYRELSE 
 
 

Medbestemmelses- og medindflydelsessystemet 

Solrød Kommune har i samarbejde med organisationerne i kommunen aftalt at bruge MED-systemet, 

som nu har fungeret i en del år. Det aftalte MED-system skal matche Solrød Kommunes beslutnings-

struktur, der er specielt ved kun at have to ledelsesniveauer. Der er et Hoved-MED- udvalg, der knytter 
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sig til ledelsesniveauet og lokale MED-udvalg og personalemøder, der knytter sig til den decentrale 

ledelsesudøvelse på institutioner og afdelinger i kommunen.  

Et velfungerende MED-system kræver en klar kompetencefordeling, så der kan indgås de nødvendige 

retningslinjer på begge ledelsesniveauer.  

 

 

Hoved-MED-Udvalget har flg. faste punkter på dagsordenen i årets løb:  

 

• Budget og regnskab 

• arbejdsmiljø  

• arbejdsskader 

• revision af diverse politikker 

• møde med økonomiudvalget om budgettet 

• det rummelige arbejdsmarked  

• udbudspolitik. 

 

I 2010 har der desuden været optaget følgende punkter på dagsordenen: 

 

• Hvordan bevares Solrød Kommune som en attraktiv arbejdsplads i de kommende  

      år, hvor kommunen er udsat for et hårdt økonomisk pres?                  

• Retningslinjer for forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. 

• Retningslinjer til begrænsning af påtænkte afskedigelser i forbindelse med budget  

      2011-2014. 

• Sygepolitik og retningslinjer for opfølgning af sygefravær 

• Personalegodeordning 

• Ny arbejdsmiljølov 

  

FTF-K har 3 repræsentanter i Hoved Med.-Udvalget, som er valgt for henholdsvis Børne og Unge 

Pædagogernes Landsforbund, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening.  

Kredsformanden Hanne Rothausen Faurfelt har repræsenteret lærerne siden 1.april 2010. 

 

Det Koordinerende Forum, som er et underudvalg under Hoved Med.-Udvalget, har arbejdet med 

udmøntningen af de midler til kompetenceudvikling og seniorordninger, som blev aftalt ved overens-

komsten 08. 

 

I Det lokale Beskæftigelsesråd er vi i øjeblikket repræsenteret af kredsformanden for Greve Lærer-

forening, Bente Langelund Andersen. 

 
 

 

 

 

 

 

Undersøgelser om arbejdstidsaftalen (A08) 

Solrød Lærerforening har i 2010 gennemført 2 undersøgelser om A08. Den første i februar måned 

2010 og den seneste i november 2010. Vi valgte at gentage undersøgelsen i november, da A08 end-

nu ikke havde kørt et helt skoleår første gang. Vi havde forventet en langt større svarprocent, da vi 

gentog undersøgelsen, men det viste sig ikke at være tilfældet. Besvarelsesprocenten var i feb. 20 % 

og i nov. 23 %. 

Pædagogiske forhold 
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Vi har drøftet undersøgelsernes resultater i kredsstyrelsen og sammenholdt de fremkomne syns-

punkter med det, vi har hørt fra faglig klub og det, vi ellers oplever af tilkendegivelser. Undersøgel-

serne er således indgået som et element i et samlet billede af medlemmernes opfattelse af A08.  For 

at undersøgelserne kunne få større vægt i det samlede billede skulle svarprocenten være på over 

 50 %.   

 

LP-modellen 

Havdrup skole har fra 2009 og Uglegårdsskolen fra 2010 arbejdet med LP-modellen, der er en pæ-

dagogisk analysemodel, der anvendes som et praktisk værktøj til udvikling og forbedring af skolers 

læringsmiljø. LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Arbejdet med LP-modellen er et for-

løb, der strækker sig over 3 år. Skolernes arbejde med LP-modellen følges af folk fra BUR. 

I næste skoleår skal Munkekærskolen og Jersie Skole også i gang med det 3-årige forløb. 

Der anvendes en del resurser til kursusaktiviteter i forbindelse med disse forløb. 

 

Elevplaner 

Munkekærskolen, Uglegårdsskolen og Jersie Skole søgte om dispensation for elevplaner i alle fag 

hvert år, og fik ansøgningen imødekommet (udfordringsretten). De nævnte skoler har lavet en plan, 

der sikrer, at fagene bliver tilgodeset over en 3-årig periode. 

Havdrup skole har forsat elevplaner i alle fag hvert år. 

 

De Nationale test 

I 2010 kørte de planlagte tests i en kort periode, hvorpå systemet brød ned i en periode på små 14 

dage. Klasser, der havde tid i denne periode, skulle ikke genbookes, men kunne godt blive det, hvis 

der kunne findes tid til det. Resten af den planlagte periode kørte det som planlagt. 

Det er ikke (os bekendt) blevet opgjort, hvor mange der ikke genbookede i Solrød Kommune. 

Regeringen har forsat et ønske om at testenes resultater skal offentliggøres. DLF mener, at ud fra 

den viden man har i dag, at det er en dårlig ide og i virkeligheden vil have en skadelig effekt.   

 

 

 

 

 

 

 

Skolepolitiske visioner og mål for Solrød kommunes skolevæsen 

I efteråret 2009 blev der vedtaget skolepolitiske visioner og mål for Solrød Kommune.  

Målene gælder fra 1.1. 2010 – 31.12. 2013. 

 

Visioner: 

Med udgangspunkt i folkeskoleloven er det de overordnede skolepolitiske visioner i Solrød at: 

1. Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling 

2. Skolens fysiske rammer og undervisningsmiljø skal være tilpasset målene for den pædagogiske virk-

somhed og udvikling 

3. Skolens undervisning skal være i overensstemmelse med den pædagogiske, demokratiske og kultu-

relle udvikling 

4. Skolens arbejde skal være præget af kvalitet og baseret på samarbejde og fællesskab 

5. Skolen skal danne basis for elevens videre uddannelse og et fortsat godt liv 

6. Skolens forældre samarbejder aktivt med skolen, og forældrene har medansvar for at centrale og 

lokale mål nås 

7. Skolevæsenets kvalitet skal sikres gennem en løbende kompetenceudvikling af såvel skoleledelsen 

som det samlede pædagogiske personale 

Kommunale forhold  
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Udover de skolepolitiske visioner indeholder den gældende skolepolitik konkrete mål for undervis-

ningsdelen, SFO delen og ledelsesdelen. 

De skolepolitiske mål kan læses på Solrød Kommunes hjemmeside og Solrød Lærerforenings hjemme-

side www.srlf.dk 

 

 

Kvalitetsrapport 

Solrød Kommune udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for skoleområdet. 

Rapporten for 2009/10 er den fjerde kvalitetsrapport. 

Kvalitetsrapporten er udarbejdet af skolevæsenets ledere, konsulenter og administration. 

 

Denne fjerde kvalitetsrapport for skoleområdet er udarbejdet i tre dele. 

Den første del består af en lang række nøgletal og statistik om skoleområdet. De mange nøgletal inde-

holder karaktergennemsnit for bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klassetrin.  

Den anden del er en central administrativ beskrivelse af skolevæsenet inklusive en særlig beskrivelse af 

de humanistiske fag, de praktisk-musiske fag, de naturfaglige fag og hele specialundervisningsområdet. 

Den tredje og sidste del er den decentrale beskrivelse af de fire skolers arbejde, resultater og pædagogi-

ske processer.  

Se hele rapporten på Solrød Kommunes hjemmeside: http://www.solrod.dk/cms/site.aspx?p=5472 

 

 

Skoleårets planlægning 2010/2011  

Der er til Solrød Kommunes folkeskoler afsat tid svarende til 226,22 fuldtidsstillinger for lærere og 

10,24 for ledere. 

Det samlede elevtal i skoleåret 2009/2010 er 59 elever færre end forventet i prognosen.  

 

Budget 

I skoleåret 2010/2011 har byrådet vedtaget besparelser. Rammebevillingen er skåret 10 %,  

Fra næste skoleår bliver 2,68 konsulentstilling nedlagt. 

 

Personalegoder 

Siden 1. januar 2009 har der eksisteret en række personalegoder i Solrød Kommune. 

Det har bl.a. drejet sig om sundhedsforsikring, avisabonnement, transportkort, bredbåndsabonnement 

og leasing af pc. 

Ordningen har betydet, at en ansat, der har ønsket at købe en af ordningerne, betalte ved, at kommunen 

trak penge i bruttolønnen hver måned. Den ansatte fik dermed en skattefordel. 

I efteråret 2010 blev det efter en uenighed mellem Lærernes centralorganisation og Kommunernes 

Landsforening besluttet, at den lokale kreds fremover kun kan indgå aftale om personalegodeordnin-

ger, der financiers ved træk i de lokalt aftalte løndele.  

Personalegodeordninger, der financierers ved løntræk i den centralt fastlagte løn, kan fremover kun 

indgås af Danmarks Lærerforening centralt. 

Solrød Kommune ønskede på den baggrund ikke at videreføre personalegodeordningen i sin nuværen-

de form, fordi en stor del af kommunens ansatte er lærere, og der ville så blive begrænsninger for os. 

Fra 1. januar 2011 tilbydes kun ordningen om transportkort. De allerede indgåede leasingaftaler for 

pc’er fortsætter, indtil aftalerne udløber. 

 

 

 

http://www.srlf.dk/
http://www.solrod.dk/cms/site.aspx?p=5472
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UDDANNELSESFORHOLD  

 

 

Undervisningsvejledere 

I forbindelse med indgåelse af Overenskomst 08 blev der indført en ny funktion i folkeskolen, de så-

kaldte undervisningsvejledere. 

Undervisningsvejlederen skal medvirke til at udvikle det faglige miljø og vejlede/sparre med både 

kolleger og skolens ledelse om fag, undervisning, samarbejde, evaluering og prioriteringer herunder 

valg af undervisningsmateriale. 

Undervisningsvejlederen skal have kompetencer, der rækker ud over liniefagskompetence i faget. 

Der er på nuværende tidspunkt uddannet læsevejledere på de enkelte skoler. Matematikvejledere og 

naturfagsvejledere er stadig under uddannelse. 

  

Korte lokale kurser 

De korte lokale kurser i Solrød arrangeres af kursuskoordinatoren Peter Goth efter indhentelse af for-

slag i skolernes pædagogiske råd og i samråd med kommunens konsulenter.  

Disse kurser kan søges af alle lærere/børnehaveklasseledere. 

 

Øvrige kurser 

Lærernes behov for efteruddannelse er fortsat stort.  

Regeringens målsætning om, at danske skolebørn i 2020 skal være i top 5 internationalt – både i læs-

ning, matematik og naturfag målt ved de regelmæssige, sammenlignelige PISA-undersøgelser og for 

så vidt angår engelsk målt i forhold til ikke-engelsktalende lande, står i skærende kontrast til kommu-

nernes manglende økonomiske mulighed for at give lærerne efteruddannelse. 

I Solrød er muligheden for længerevarende kurser fortsat stærkt begrænset. 

 

Solrød kommunes kompetence udvalg 

Der udbydes tværfaglige kurser til alle kommunes ansatte. Der deltager kun meget få lærere og bør-

nehaveklasseledere i de kurser.  

Kurser udbydes på ”Solnettet”, det er kommunens interne net, og kun skolelederne kan taste sig ind 

på det. Solrød Lærerforenings formand har tidligere problematiseret det i Hoved-MED-Udvalget. Her 

var svaret, at skolelederne kunne investere i kommunens intranet og lægge det på en maskine på sko-

len til lærernes afbenyttelse. Dette er ikke sket, angiveligt af økonomiske og datafølsomme grunde. 

Det betyder, at vi forsat er afhængige af, om skolelederne er opmærksomme på, hvornår og hvilke 

kurser der udbydes. 

Solrød Lærerforening vil igen tage problemet op i samarbejde med skolelederne. 

 

 

 

 

 

 

 

Kredsen samarbejder med arbejdsmiljørepræsentanterne ved at afholde møder på kredskontoret 

efter behov. Møderne bruges til information om nyt på arbejdsmiljøområdet og til gensidig erfa-

ringsudveksling. 

Desuden sendes der løbende nyheder på arbejdsmiljøområdet fra kredsen til arbejdsmiljørepræsen-

tanterne. 

 

Arbejdsmiljø  
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Alle de arbejdsskadeanmeldelser, der kommer til kredsen bliver sendt videre til DLF, som overtager 

sagsbehandlingen – og med gode resultater. 

Desværre er det ikke alle arbejdsskade anmeldelser, der kommer til kredsens kendskab. 

 

Én gang om året arrangerer det forpligtende samarbejde en arbejdsmiljøkonference. Både ledere og 

arbejdsmiljørepræsentanter deltager i denne konference. Der er stor søgning til konferencen, som 

meget hurtigt bliver overtegnet.  

 

Arbejdsmiljøområdet i det forpligtende samarbejde falder helt i tråd med DLF’s tanker om at oppri-

oritere arbejdet med arbejdsmiljøet.  

 

Danmarks Lærerforenings holdning til arbejdsmiljøområdet generelt er: 

 

 Danmarks Lærerforenings medlemmer skal sikres det højest mulige niveau for sundhed, 

trivsel og sikkerhed i det fysiske, psykiske og sociale miljø på deres arbejdspladser.  

 

 Danmarks Lærerforening fastholder, at arbejdsmiljø skal forblive et lovreguleret område, og 

at overholdelsen af regler kontrolleres og håndhæves af Arbejdstilsynet. 

 

 Danmarks Lærerforenings medlemmer skal som minimum være omfattet af de arbejdsmiljø-

regler, der er gældende for det øvrige arbejdsmarked. Der skal arbejdes for en af privatise-

ring, synliggørelse og legitimering af arbejdsmiljøforholdene på hele underviserområdet. 

 

 Arbejdsmiljøforskningen på uddannelsesområdet skal sikres. Det internationale samarbejde 

på arbejdsmiljøområdet skal styrkes for at fremme en international gensidig udveksling af 

ideer og viden. 

 

 Arbejdsmiljøindsatsen skal i videst muligt omfang være en integreret del af foreningens 

samlede interessevaretagelse. 

 

Der er kommet nye regler for arbejdsmiljøområdet pr 1. oktober 2010. Nu hedder det ikke sikker-

hedsrepræsentant, men arbejdsmiljørepræsentant(AMR). Uddannelsen til arbejdsmiljørepræsentant 

er skåret ned, men til gengæld er arbejdsgiveren (i vores tilfælde kommunen) forpligtiget til at til-

byde 1½ dags sikkerhedskursus årligt. Det daglige arbejde som AMR er stort set det samme, som 

der lå i de gamle regler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Regnskab 2010 og budget 2011 
 

 

  Regnskab 2010 og budget 2011  

  

Budget 10 

 

Regnskab 

10 

 

Budget 11 

 

Indtægter 

     
       

1020 

kontingenter medlem-

mer 1605981 

 

1511937 

 

1615200 

1050 

Adm. bidrag Særlig 

Fond  13200 

 

13200 

 

13200 

1051 

Adm. ejendom Særlig 

fond 16000 

 

16000 

 

16000 

1090 Akut fond 70000 

 

140000 

 

70000 

 

Andre indtægter 

  

8561 

  

 

Indtægter i alt 1705181 

 

1695898 

 

1714400 

       
       

 

Udgifter 

     
       

 

Kontingentudgifter 

     
       1510 DLF- kontigent 678266 

 

671944 

 

656040 

       
       

 

Kontingentudgift i alt 678266 

 

671944 

 

656040 

       

 

Styrelsesudgifter 

     
       2010 Frikøb  700000 

 

771043 

 

730000 

2220 Skattefri diæter 2000 

 

1662 

 

2000 

2230 Kørselsgodtgørelse 15000 

 

7181 

 

10000 

2250 Forplejning på møder 10000 

 

11678 

 

10000 

2260 Kongresudgifter 4000 

 

1972 

 

4000 

2270 Repræsentation 1000 

 

3091 

 

1000 

2275 Gaver m.m. 6000 

 

2380 

 

2000 

2280 Adoption 1500 

 

1500 

 

1500 

2410 Generalforsamling 6000 

 

4371 

 

6000 

2420 

Kursus for Kredssty-

relse 20000 

 

15266 

 

10000 

2421 Medlemskursus 100000 

 

98000 

 

  

2425 Medlemsaktiviteter 5000 

 

0 

 

5000 

2426 Pensionister 5000 

 

5590 

 

5000 

2430 Faglig klub 9000 

 

4120 

 

6000 

 

Styrelsesudgifter ialt 884500 

 

928180 

 

792500 
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Kontorhold 

       3010 Lønninger kontor 29160 

 

28439 

 

14000 

3020 Akkordtillæg 85000 

 

95318 

 

90000 

3030 Pensionsudgifter 15840 

 

12186 

 

12000 

3120 Lønsumsafgift 7500 

 

8231 

 

7500 

3121 AES 0 

   

0 

3410 Kontorartikler 5000 

 

14780 

 

5000 

3430 Porto 3000 

 

1569 

 

3000 

3440 Gebyrer, bank giro 1000 

 

1397 

 

1000 

3450 Telefon, telefax, IT 5500 

 

7566 

 

5500 

3455 ADSL 6500 

 

3200 

 

3500 

3460 Mindre nyanskaffelser 2000 

 

10803 

 

2000 

3470 Forsikringer 7000 

 

6495 

 

7000 

3475 Revision 6000 

 

6000 

 

6000 

3476 Regnskabsassistance 8000 

 

9826 

 

10000 

3480 

Aviser, bøger, tids-

skrifter 8000 

 

6806 

 

4000 

3520 EDB 0 

 

6047 

 

3000 

3525 Hjemmeside 500 

 

135 

 

500 

3530 Service og reparation 3000 

 

243 

 

3000 

3540 Diverse udgifter 1000 

 

922 

 

1000 

3540 Leje af kopimaskine 1200 

 

1200 

 

1200 

3560 Leje af bærbar PC 2400 

   

2400 

       

 

Kontorhold i alt 197600 

 

221169 

 

181600 

       

 

Lokaleudgifter 

     
       3710 Husleje 12000 

 

12000 

 

12000 

3720 Ejendomsskat 1200 

 

1167 

 

1200 

3730 

Varme og fællesudgif-

ter 25000 

 

31758 

 

25000 

3750 El 3000 

 

2596 

 

3000 

3770 Ren- og vedligeholdelse 6500 

 

2762 

 

3000 

       

 

Lokaleudgifter i alt 47700 

 

50284 

 

44200 

       

 

Renter 

     
       

 

Renteindtægter 

     
       5110 Renteindtægter i alt 7000 

 

1550 

 

0 

       

 

Renteudgifter 

     
       5200 Særlig fond 

     5290 Stat og kommune 

     
       

 

Renteudgift i alt 

     
       

 

Hensættelser 0 

   

0 
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       5400 Hensættelser i alt 

     
       

 

Indtægter i alt  1712181 

 

1697448 

 

1714400 

       

 

Udgifter i alt 1808066 

 

1871577 

 

1674340 

       

 

Indtægter - Udgifter -102885 

 

-175679 

 

40060 

       
       

 

Ind. - Ud.  - hensættel-

ser -102885 

 

-175679 

 

40060 

 

 

 

 

Forslag til ydelser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godtgørelse af udgifter 

Ved deltagelse i møder/kurser af mere end én dags varighed godtgøres udgifter maksimalt svarende 

til 185 kr. i gennemsnit pr. dag mod aflevering af kvitteringer.  

Ved kurser /møder af én dags varighed godtgøres udgifter op til 185 kr.  

 

Transport  

Der ydes kørselsgodtgørelse for transport nødvendiggjort af kredsstyrelsesarbejdet. Statens takster 

anvendes. 

 

Frikøb 

Det samlede frikøb for skoleåret 2011-2012 sættes til et timetal svarende til 1,58 normering. Kreds-

styrelsen beslutter frikøbets fordeling. 

 

Tillæg 

Der udbetales et tillæg til kredsstyrelsesmedlemmer for det antal timer, som frikøbet andrager. Til-

læggets størrelse udgør for formanden 36,50 kr., næstformanden 24,50 kr., kredsstyrelsesmedlem-

mer i ”den lukkede gruppe” 18,25 kr., og OK ansatte 29 kr. pr. time. Beløbene tillægges pension. 

 

Vederlag til medhjælp 

Der ansættes en rengøringshjælp svarende til 2½ time pr. uge. Aflønning i henhold til gældende HK 

overenskomst med et tillæg på 3 kr. i timen. 

Kredsstyrelsen kan ikke modtage vederlag som medhjælp. 

 

 

 

Fastsættelse af ydelser til Kreds-

styrelsesmedlemmer og rengøring 
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Bilag 1  

Vedtægter 

for 

Solrød Lærerforening 

§ 1 
Kredsens navn er Solrød Lærerforening. Hjemsted er Solrød kommune. Foreningen udgør kreds 45 

og er en selvstændig valgkreds under Danmarks Lærerforening. 

 

§ 2 

Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser 

samt styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 

Stk. 2. Dette formål søges bl.a. nået ved: 

 1. Samarbejde med andre lærer-, tjenestemands- og lønmodtagerorganisationer. 

 2. Deltagelse i pædagogisk planlægningsarbejde på lokalt plan. 

 3. Udgivelse af medlemsinformation. 

 4. Ved anvendelse af kredsens Særlige Fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse ved-

tægter og er de til enhver tid af hovedstyrelsen fastsatte standardvedtægter i medfør af 

Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9, stk. 1-8. 

 

§ 3 

Som medlem skal optages enhver, som i følge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 og § 10 har 

ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen. 

Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. 

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket gennem tillidsrepræsentanten eller direkte til 

kredskassereren eller til foreningens kontor. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af ho-

vedstyrelsens godkendelse. 

Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel 

til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest en måned 

efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en slette-procedure, som fastsæt-

tes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen mv. er 

betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling. I øvrigt forholder man sig ved gen-

optagelse som ved indmeldelse. Medlemmers pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter 

og gebyrer ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen. 

Udmeldelse af hovedforeningen kan ikke finde sted, når der i en kompetent forsamling er vedtaget 

varsel om lovlig konflikt for en del eller alle foreningens medlemmer og indtil konflikten er ophæ-

vet ved beslutning, eller den er afviklet.  

Kredskassereren fører en til stadighed ajourført medlemsliste over de af hovedstyrelsen godkendte 

medlemmer. 

 

§ 4 
Kontingentet til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredssty-

relsen udarbejdet budget for det følgende budget- og kontingentår. 

Betalingsterminerne for medlemmerne af fraktionerne 1, 2, 4, 6 og 7 fastsættes af kredsstyrelsen . 

Ændring af kontingentet til kredsen kan finde sted på enten en ekstraordinær eller en ordinær gene-

ralforsamling, når forslag herom er optaget på generalforsamlingens dagsorden, og denne er ind-

kaldt med de for ordinær generalforsamling gældende varsler, jvf. § 5. 

Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Solrød Lærerforenings forpligtelser alene med sit 

indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 
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Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingentindbetalingen foregå ved den lønudbetalende myn-

digheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig udbetaling, forudsat at 

det enkelte medlem ikke modsætter sig dette. 

Kontingent, der ikke er betalt senest 3 uger efter den angivne sidste rettidige indbetalingsdato, og 

som skal genopkræves, pålægges et administrationsgebyr, hvis størrelse fastsættes af kredsstyrelsen 

for et regnskabsår ad gangen. 

Dette administrationsgebyr kan højst andrage 10 % af det ordinære kontingentbeløb, som først er 

forsøgt opkrævet, dog højst de faktiske udgifter ved opkrævningen. 

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være revideret af den af kredsstyrelsen 

valgte statsautoriserede/registrerede revisor samt de to kritiske revisorer den 1. marts det følgende 

år. Regnskabet fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling. 

 

§ 5 
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal og indkaldes med opslag på 

skolerne og meddelelse i ”Folkeskolen” med mindst tre ugers varsel. 

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes med 

absolut flertal, jvf. dog § 10 og § 11. 

Skriftlig afstemning afholdes, såfremt et medlem begærer det. Ved personvalg foretages altid skrift-

lig afstemning, hvis der opstilles flere kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme 

ved fuldmagt eller brev. 

Forslag der ønskes på dagsordenen skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før gene-

ralforsamlingen afholdes. 

Endelig dagsorden, det reviderede regnskab fra det foregående regnskabsår og forslag til budget og 

kontingent for det følgende budget- og kontingentår bekendtgøres ved opslag på skolerne - og ud-

sendes til medlemmer uden fast tjenestested - 5 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 6 

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Beretning. 

 3. Regnskab. 

 4. Indkomne forslag. 

 5. Fastsættelse af evt. ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelse af   

  vederlag til evt. medhjælp. 

 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 

 7. Valg, jvf. § 8. 

 8. Eventuelt. 

 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller kredsstyrelsen finder det ønskeligt, 

eller når 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det og indsender forslag til 

dagsordenen. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned (sommerferien fraregnet) 

efter, at begæringen er fremkommet. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne, samt 

ved opslag i ”Folkeskolen” eller ved brev til hvert medlem. 

Den ekstraordinære generalforsamling kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dags-

ordenen. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. 

Vedr. afstemningsregler jvf. § 5 og § 8. 
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§ 8 

Kredsen ledes af en styrelse, der består af: 

 Formanden, næstformanden, kassereren og en generalforsamlingsvalgt sagsbehandler. 

 Tillidsrepræsentanterne fra hver skole i kredsen og evt. tillidsrepræsentanter valgt blandt med-

lemmer uden fast tjenestested, jvf. § 9. 

Generalforsamlingen vælger 2 kritiske revisorer og 1. og 2. suppleant. 

Alle valg finder sted i lige år. Valgene er gældende for to år. 

Den til enhver tid siddende næstformand er suppleant for formanden, hvis denne får midlertidigt 

forfald. 

Tillidsrepræsentanter og stedfortrædere for disse vælges på lige år umiddelbart efter generalforsam-

lingen. 

Alle poster tiltrædes pr. 1. april. 

Kandidatopstilling: 

Senest 2 uger før generalforsamlingen indkalder kredsstyrelsen kandidatforslag ved opslag på sko-

lerne. 

Et kandidatforslag er kun gyldigt, når det er bilagt en erklæring fra den pågældende kandidat om, at 

vedkommende er villig til at modtage valg, og når det er formanden i hænde senest 10 dage før ge-

neralforsamlingen. 

Navnene på de forud modtagne gyldige kandidatforslag udsendes sammen med den endelige dags-

orden. 

Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Disse forslag er kun gyldige, 

når kandidaten personligt erklærer sig villig til at modtage valg, eller når der foreligger en under-

skrevet erklæring herom fra den pågældende. 

Valg: Alle personvalg foregår som særskilte valg. 

Generalforsamlingen kan forud for valghandlingen træffe bestemmelse om, at kandidater, der ikke 

opnår valg, indtræder som suppleanter i den rækkefølge, som angives af antallet af opnåede stem-

mer. Valg af formand er undtaget fra denne bestemmelse. Anvendes bestemmelsen ved revisorvalg 

er kun kandidaten med næsthøjeste stemmetal valgt som suppleant. 

Er der opstillet flere kandidater til en post, holdes skriftlig afstemning. Opnår en kandidat over 

halvdelen af de afgivne stemmer er denne valgt. Er dette ikke tilfældet, foretages bundet omvalg 

mellem de to, der opnåede de største stemmetal. 

Er stemmerne lige ved første afstemning, afgøres det ved lodtrækning, hvilke to kandidater, der kan 

stemmes på ved det bundne valg. Ligeledes afgør lodtrækning valget, hvis stemmerne står lige ved 

det bundne valg. 

§ 8a  
Kredsens delegerede samt suppleanter for disse vælges af kredsens ordinære generalforsamling i 

lige årstal. De valgte delegerede indtræder i kredsstyrelsen. Kredsstyrelsen leder, efter nærmere 

retningslinjer fastsat af hovedstyrelsen, valg af delegerede m.fl. Kredsformanden skal være medlem 

af kongressen. 

§ 8b  
Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne, dan-

ner medlemmerne i fraktion 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub under Solrød Lærer-

forening. 

Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. Klubbens 

forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. 

stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen.  

Kontaktpersonen varetager forbindelsen med kredsstyrelsen. 

stk. 3. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 
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§ 9 
Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, og mere end halvdelen af med-

lemmerne er til stede. Kredsstyrelsen vedtager en forretningsorden umiddelbart efter den årlige or-

dinære generalforsamling. 

Kredsstyrelsen beslutter fordeling af frikøbstimerne. 

I tilfælde af stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget. Dog er formandens stemme udslagsgi-

vende i sager, herunder personvalg, hvor der SKAL træffes beslutning/ udpegning eller valg. 

Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori 

kredsen er repræsenteret. 

Kredsstyrelsen udskriver jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 valg af tillidsrepræsentanter 

og stedfortrædere for disse blandt almindelige medlemmer ved skolerne i kredsen. 

Kredsstyrelsen drager ligeledes omsorg for valg af kontaktpersoner ved tjenestesteder, der ikke op-

fylder kravet i TR-91 reglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant jvf. DLF’s vedtægter § 

11 B. 

Såfremt antallet overstiger 50 tiltræder yderligere en kontaktperson kredsstyrelsen valgt af den sam-

lede gruppe. 

Gruppen vælger yderligere en kontaktperson, som tiltræder kredsstyrelsen, hver gang gruppen øges 

med yderligere 50 medlemmer. 

Kredsstyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det fornødent, og mindst 4 gange årligt. Mø-

de skal afholdes såfremt 2 kredsstyrelsesmedlemmer kræver det og indsender forslag til dagsorden. 

 

 

Bilag 2: 

Vedtægter for 

SOLRØD LÆRERFORENINGS 

SÆRLIGE FOND 

§ 1 

Solrød Lærerforenings Særlige Fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en 

given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 un-

der konflikter og tjenstlige forhold og lønningsforhold. 

 

§ 2 

Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings Særlige Fond og ved indbe-

talinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktion 1, 2 og 3. 

Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre fonde eller lig-

nende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. 

 

§ 3 

Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af en statsautoriseret eller 

registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinæ-

re generalforsamling til godkendelse. 

Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 

 

§ 4 

Fondens midler tilhører kredsen, jvf. dog  

Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9, stk. 4. 

Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 

 

§ 5 

Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kred-

sen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 
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§ 6 
Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået 

på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale 

det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt løn-

nen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke 

havde fundet sted. 

 

§ 7 

Disse vedtægter for Solrød Lærerforenings Særlige Fond er vedtaget på generalforsamlingen den 

30. marts 1995. 

 

 

Bilag 3       

 

Solrød Lærerforenings lønpolitik 

 

Der skal arbejdes for at lønudmøntningen i lærergruppen lokalt foregår efter objektive fremadrettede 

kriterier.  

Forhåndsaftaler forsøges så vidt muligt indgået.  

Der skal arbejdes for, at alle opgaver aflønnes ens i kommunen uafhængig af skoletilhørsforhold.  

Det skal være skolevæsenets kerneydelse, som danner grundlaget for løndannelsen.  

Der skal arbejdes for, at udviklingssamtalen bevarer sin nuværende status og ikke fremover vil kun-

ne danne rammen om en lønsamtale mellem leder og ansat. 

Der skal arbejdes for centralt aftalt løn. 

 

Vedtaget den 17. marts 2009 

 

Solrød Lærerforenings arbejdstidspolitik (foreslås at udgå) 
 

Der skal arbejdes for, at aftaler om fleksibilitet og helhed i planlægningen og udførelse af opgaver 

kompenseres ved hjælp af øget tid til løsning af opgaven til den enkelte.  

Aftaler om tid til opgaver indgås dels på kreds – kommuneniveau, dels på skoleleder og tillids-

mandsniveau og dels på skoleleder og lærerniveau. De opgaver, som kredsen ikke først har kunnet 

forhandle på plads som kommuneakkord eller lokalaftale, kan ikke senere forringes i en timeramme 

eller en skoleakkord på den enkelte skole.  

 

Vedtaget den 17. marts 2009 

 

            

Solrød Lærerforenings politik vedr. samarbejdet mellem pædagoger og lærere 

 
Politikken udgør grundlaget for indskolingssamarbejdet mellem uddannede pædagoger og lærere.

            

SL ´s medlemmer går ind for et ligeværdigt samarbejde, hvor pædagogernes og lærernes faglighed 

respekteres og supplerer hinanden. 

 
Samarbejdet skal foregå på baggrund af en planlagt rollefordeling, der afklarer, hvor de to parters 

faglighed kan bidrage til at kvalificere løsningen af det planlagte undervisningsforløb. 

 
Det er lærerne, der har ansvaret for planlægning og gennemførelsen af undervisningen. 
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Der skal være en gensidig anerkendelse af de respektive overenskomster. 

 

Det er en klar forudsætning for samarbejdet, at der er afsat den nødvendige samarbejdstid til  forbe-

redelse og efterbehandling.            

 

Al tid, som pædagogen skal bruge i skolen og til samarbejdet med lærerne skal alene tages af SFO`s 

ressourcer.  Deltagelsen skal være et supplement og give nye muligheder. 

 

Pædagogernes deltagelse i undervisningsforløbene skal ikke erstatte vikardækning i tilfælde af lære-

res sygdom/fravær. 

 

Undervisningsforløbene skal evalueres med henblik på, om den planlagte rollefordeling fungerer. 

 

Vedtaget den 17. marts 2009  

 

 

 
 

 


