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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. 
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 Generalforsamling i Solrød Lærerforening 
 

Tirsdag d. 20. marts 2012 kl. 16 på Munkekærskolen   
Sted:  Store Lærerværelse 

 
Endelig dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
Kredsstyrelsens forslag: Henrik Bådum, Uglegårdsskolen. 

 

2. Forslag til forretningsorden. 
 

3. Beretning. 
 

4. Regnskab. 
 

5. Indkomne forslag. 
Ændring af vedtægterne § 4, 5, 7 og 8 

 

6. Budget og fastsættelse af kontingent for 2012 
 

8. Valg i henhold til vedtægternes § 8  
 a) Formand 
 b) Næstformand 
 d) Kasserer  
 e) 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter 
   
9. Eventuelt. 

 
Ad. 8. a) Formand: Hanne Rothausen Faurfelt genopstiller 
 b) Næstformand: Klaus Frydendal genopstiller 

c) Kasserer: Kåre Sigvertsen genopstiller ikke   
d) Revisorer: Henrik Bådum genopstiller og Rasmus Henriksen 
genopstiller ikke 

    e) Suppleanter for revisorer: 
 
                            
 
    Kredsstyrelsen 
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     SKRIFTLIG BERETNING 
                                         Godkendt på Kredsstyrelsesmødet den 6.03. 2012 

 

 

 

Kredsstyrelsen 
Kredsstyrelsens sammensætning pr. 1.8.2011: 

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

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

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

(UG). 

 

Frikøb 

Frikøbet er i 2011/2012 fordelt således:  

Formanden 1200 timer, næstformanden 800 timer, kasserer 400 timer, sagsbehandler 400 timer, 4 

kredsstyrelsesmedlemmer hver 60 timer og arbejdsmiljørepræsentanter frikøbes efter behov. Frikøbet 

svarer til 1,58 stilling.  

 

Kredskontoret 

Kontoret er åbent for medlemshenvendelser mandag 9-14, tirsdag 9-15, onsdag 9-14, 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 2 timer om ugen.  

 

Møder 

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

Tillidsrepræsentantmøder afholdes efter behov. Møder med Arbejdsmiljørepræsentanterne holdes 

minimum 2 gange om året. 

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 Klaus Juul Jensen 

Jersie Skole Tillidsrepræsentant Mette Jensen. Tanja Siiger pr. 1.8.2011 

 Suppleant Gitte Ankjær Pedersen 

Havdrup Skole Tillidsrepræsentant Anne-Mette Olsen 

 Suppleant Vinnie Hansen  

Uglegårdsskolen       Tillidsrepræsentant             Else Pedersen 

      Suppleant              Annett Andræe 

 

Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) 

Munkekærskolen   Kåre Sigvertsen 

 

Jersie Skole   Eva Sølvsteen Møller 

 

Havdrup Skole  Vinnie Hansen  

 

Uglegårdsskolen  Annett Andræe 

ORGANISATIONSFORHOLD 
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Faglige klubber (fraktion 1 og 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, og til repræsentationen i det lokale MED-udvalg. Der er fra kredsens budget 

udlagt 30 kr. pr. medlem pr. år til mødeaktiviteter. Beløbet 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 Hoved MED-udvalget – Klaus Frydendal 

Koordinerende forum - Hanne Rothausen Faurfelt 

Udvalget blev nedlagt pr. 1.7. 2011 om følge af, at trepartsmidlerne fra overenskomst 2011 var ud-

møntet. 

 

Medlemsaktiviteter 

Kredsen har i 2011 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. 

I januar 2012 blev der i samarbejde med Greve Lærerforening afholdt et medlemsarrangement om 

læreres og børnehaveklasselederes rettigheder og pligter. Ca. 30 deltog. 

 

Pensionistaktiviteter 

Solrød Lærerforening har i året 2011 haft 4 ture for fraktion 4. Der har været ture til Arken, Jacob-

sens Valby, Kilderne i Roskilde og Politimuseet. Der planlægges ca. 4 ture pr år. Deltagerne betaler 

selv transport og fortæring. Solrød Lærerforening betaler entreer og rundvisninger.  

Turudvalget bestod i 2011 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.solroedlaererforening.dk 

 

Kredsinformation 

Der er i 2011 udkommet skriftlig beretning fra kredsstyrelsen, og 5 elektroniske udgaver af medlems-

informationen “Kredsnyt”. Kredsnyt sendes via TR’erne elektronisk til medlemmerne, enkelte med-

lemmer får i papirudgave. 

 

Hjemmeside 

Solrød Lærerforening har sin egen hjemmeside www.srlf.dk  eller www.solroedlaererforening.dk 

På den bliver der bl.a. lagt informationer ud, der er generelle for alle lærere og børnehaveklassele-

dere i Solrød Kommune. På siden findes relevante link. Man kan kontakte kredskontoret via kon-

taktfunktionen på hjemmesiden.  

 

facebook 

Man kan også finde Solrød Lærerforening på facebook. 

 

Kredsens medlemstal                                                 
Januar 2008: 313                                                           

Januar 2009: 323                                                          

Januar 2010: 304 Af disse er 59 pensionister.            

Januar 2011: 299 Af disse er 55 pensionister            

Januar 2012: 284 Af disse er 53 pensionister 

 

http://www.srlf.dk/
http://www.solroedlaererforening.dk/
http://www.srlf.dk/
http://www.solroedlaererforening.dk/
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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 2011 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. 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 

deltager fra kreds 45. 

 

2. Arbejdsmiljø 

1 repræsentant for hver kreds deltager. Fra kreds 45 deltager Neel Andersen. 

 

3. Pædagogisk udviklingsforum 

1 repræsentant for hver kreds deltager. Fra kreds 45 deltager Klaus Frydendal. 

 

4. Kursusforum 

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

 

5. Pensionistforum 
1 repræsentant fra hver kreds og 1- 2 pensionister fra hver kreds deltager. Stig Rohde (pensionist) 

og Klaus Frydendal (kredsstyrelsesmedlem), deltager fra kreds 45. 

 

Kongres 2011 
Årets kongres blev afholdt i København d. 14.- 16. september.  

Kongressen var en såkaldt stor kongres, og formand og næstformand skulle desuden vælges på årets 

kongres. 

På store kongresser aflægger formanden beretning. Både den skriftlige og mundtlige beretning kan 

læses i sin fulde længde på www.dlf.org. 

Hovedlinjer fra den mundtlige beretning: 

Faglighed: Vi må for alt i verden ikke stille os tilfredse med, at fagligheden kun er den brøkdel, der 

kan måles i en PISA undersøgelse. Lad os blive enige om, hvad vi forstår ved faglighed, og derefter 

seriøst drøfte, hvordan vi styrker fagligheden.  

Udvikling af uddannelsessystemet: Internationale forskere konkluderer i McKinsey rapporten, at 

hvis et land ønsker at bringe sit uddannelsessystem op i eliteklassen, så er det afgørende at styrke 

lærernes kvalifikationer og autonomi. Dette er stik imod, hvad vi har oplevet i Danmark igennem de 

sidste 10 år.  

Læseprojektet: Danmarks Lærerforening har vist vejen til, hvordan vi kan styrke lærernes mulighe-

der for at gennemføre den bedst mulige undervisning. Projektet har været ved at ”drukne” i succes. 

De 5 millioner, der var afsat til projektet var langtfra nok, men heldigvis har Lærerstandens Brand-

forsikring ydet 2,5 mill. kr. ekstra, så alle de skoler, der har ønsket konsulentbistand, har kunnet få 

det. 

Arbejdstidsaftalen: I 2008 fik vi en aftale, som både KL og DLF var enige om ville være en langt 

bedre ramme for at skabe god undervisning. Lokalt tog kommuner og kredse over og sikrede mange 

steder gode aftaler, som ikke var dyrere end den gamle aftale. På trods af gode evalueringer fra lær-

rere, ledere og kommuner, har økonomerne i KL nu taget over. Væk er ethvert fokus på kvalitet i 

http://www.dlf.org/
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undervisningen og lærernes autonomi. I stedet bliver der udelukkende fokuseret på lærernes under-

visningstimetal, og KL tilbyder kommunerne partnerskab om lærernes arbejdstidsaftale, hvilket går 

ud på, at konsulenter mod en klækkelig betaling tilbyder at analysere kommunens ressourceforbrug. 

Skoleledelse: God skoleledelse er ledelse, der kan give lærerne faglig sparring i forhold til under-

visningen. Det er en vigtig forudsætning for, at eleverne får størst mulig udbytte af undervisningen. 

Alligevel oplever vi, at kommuner ansætter ledere, der ikke har nogen form for undervisningskom-

petence. 

Arbejdsmiljø: Det er helt uacceptabelt, at lærer bliver syge af et presset arbejdsmiljø, samtidig med 

at mange, især nyuddannede lærere, kæmper for at få mulighed for at bruge den uddannelse, de har 

brugt 4 år på at gennemføre.  

 

Kongressen blev efter beretningen suspenderet i 2 timer til fordel for et valgmøde. Alle partier med 

undtagelse af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance var repræsenteret. Skal man tro på de politikere, 

der var repræsenteret ved valgmødet, kan man håbe på bedre tider for folkeskolen. Der var ingen 

grænser for den store betydning, det har, at Danmarks Lærerforening bliver inddraget som samar-

bejdspart, mente politikerne dagen før folketingsvalget!! 

 

Lærerprofessionen og undervisningsopgaven 

Det, der kendetegner en professionel lærer er: Relationskompetance, didaktiske kompetencer og 

kompetencen til at lede en klasse.  

Politikere har fremført vidtløftige ideer om helhedsskoler, aldersintegreret indskoling og andre sko-

leformer, hvor forholdet mellem leg og undervisning ikke er tænkt ordentlig igennem.  

Flere delegerede kunne på kongressen fortælle om eksempler på skoler, hvor skolepædagoger un-

derviser. 

DLF og BUPL har en aftale om, at de to organisationer skal respektere hinandens faggrænser, og at 

han også fremover vil holde BUPL fast på denne aftale.  

 

Det lokale og centrale arbejde med arbejdstidsaftalen 

Mange steder mærker kredsene kommunernes pres for at få lærerne til at undervise mere. KL taler 

med to tunger. På den ene side kommer der fine udmeldinger fra KL om at udvikle arbejdstidsafta-

len for på den måde at højne undervisningens kvalitet. Men samtidig har man et konsulentkorps, der 

rejser rundt og foretager beregninger for at finde besparelser i lærernes arbejdstidsaftale.  

En del delegerede efterlyste en central arbejdstidsaftale, for vi spilles tit ud mod hinanden og mødes 

med, at man kan gøre det billigere andre steder. 

 

Ingen slankere hovedstyrelse 

DLF’s hovedstyrelse havde fremsat forslag om, at antallet af hovedstyrelsesmedlemmer skulle skæ-

res ned fra 25 til 23 medlemmer. Baggrunden for forslaget var, at det ville betyde en besparelse på 

ca. 1 million kr. 58 procent stemte for forslaget, men det var ikke nok, fordi en vedtægtsændring 

skal vedtages med to tredjedels flertal.  

 

Formanden går 100.000 kr. ned i løn 

På initiativ fra Anders Bondo selv og den øvrige hovedstyrelse besluttede kongressen at sætte for-

manden og resten af den politiske ledelse ned i løn, fordi man ikke længere vil følge i hælene på en 

vellønnet københavnsk forvaltningschef.  

Man kunne konstatere, at chefen midt i valgperioden fik et meget markant lønløft, og hovedstyrel-

sen vurderede, at det var udover, hvad der var tilsigtet i kongresbeslutningen fra 2007, hvor man 

vedtog, at formanden for DLF skulle have sammen løn som chefen. 

Fremover får formanden løntrin 55 + 224.000 kr. – hvilket lige nu svarer til 1.115.536 kr. 

De øvrige hovedstyrelsesmedlemmer får forskellige procentdele af formandens løn. 

 

Valg 

Anders Bondo blev under stort bifald genvalgt til formand for DLF de næste 4 år. 

Næstformanden gennem 12 år, Stig Andersen, har valgt at gå på pension, så der skulle vælges ny 

næstformand.  
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Dorte Lange, som i de sidste 4 år har været formand for Skole- og Uddannelsespolitisk udvalg og 

Lars Busk Hansen, som har været i hovedstyrelsen i en årrække og desuden er kredsformand for 

Nordkredsen (Nordjylland), havde meldt sig som kandidater. 

Afstemningen på kongressen blev tæt. Lars fik 130 stemmer og Dorte 156 stemmer.  

Hermed hedder næstformanden i Danmarks Lærerforening Dorte Lange de næste 4 år. 

Kontingent 

Det blev besluttet at holde kontingentet til DLF i ro det næste år.  

Det lyder på 213 kr. for aktive lærere og børnehaveklasseledere og 71 kr. for pensionister. 

(Resten af kontingentet, som i øjeblikket er 540 kr. for aktive lærere og 100 kr. for pensionister går 

til lokalkredsen.) 

 

Ekstraordinær Kongres 

Efter mange ugers hårde angreb på lærernes undervisningstid og arbejdstidsaftale, besluttede ho-

vedstyrelsen i Danmarks Lærerforening i enstemmigt at indkalde til en ekstraordinær kongres d. 9. 

februar 2012.  

Kommunernes Landsforening og regeringen havde ved flere lejligheder i december og januar slået 

til lyd for, at lærerne skal undervise mere inden for den samme arbejdstid.  

KL har ført en kampagne, der i offentligheden kun kan opfattes som en mistænkeliggørelse af læ-

rernes arbejdsindsats. Midlet er gennem det såkaldte ”Partnerskab om effektivisering af lærernes 

arbejdstid” at øge lærernes undervisningstimer på bekostning af opgaver i tilknytning til undervis-

ningen, herunder forberedelsestiden. Det reelle resultat er, at det vil øge lærernes arbejdsmængde, 

hvis de fortsat skal leve op til folkeskoleloven.  

Med sit ensidige fokus på at øge lærernes undervisningstimetal gennem primitive sammenligninger 

undergraver KL reelt den lokalt forankrede folkeskole, hvor det er den enkelte kommune og skole, 

som lægger rammerne for den optimale brug af lærernes arbejdstid. Netop den lokalt forankrede 

folkeskole var helt afgørende for KL, da de indgik arbejdstidsaftalen i 2008. Det er som bekendt 

ikke kun lærernes arbejde i klassen, men også lærernes arbejde uden for klassen, der har betydning 

for elevernes læring. Det drejer sig bl.a. om forberedelse, efterbehandling og evaluering af under-

visningen, teamsamarbejdet og andet samarbejde samt efteruddannelse og kompetenceudvikling.  

Alt det, der gør, at undervisningen er kvalificeret. 

Kongressen blev trods mange frustrationer over KL’s hetz mod lærerne en opfordring til en ny 

kurs og en fremstrakt hånd til KL om at genetablere samarbejdet med DLF. DLF vil gerne sam-

arbejdet og har hele tiden villet det.  

Mange indlæg på kongressen viste da heldigvis også, at der i mange kommuner er et godt lokalt 

samarbejde mellem forvaltning og lærerforening på trods af nedskæringer.  

Der blev vedtaget 2 resolutioner, som kan læses på www.dlf.org 

 

Løn og ansættelsesforhold 

Lokalt aftalt løn 

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 årligt på 16.495,75 kr. pr.1.1.2012. 

 

 

 

http://www.dlf.org/
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Lokalt aftalt arbejdstid 

2011/12 er tredje 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 2011 genforhandlet A08 for en ny periode gældende fra 1.8.2011 til 

31.7. 2013.  

 

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 % i forhold til det hidtidige timetal 

og skal som minimum udgøre 2 timer om ugen. Der kan så aftales en pensionsindbetaling/-optjening 

svarende til det hidtidige timetal. 

Medarbejderen skal have haft (amts)kommunal ansættelse i mindst 15 år, heraf mindst 5 år i Solrød 

Kommune. 

Hvis arbejdstiden er forøget gennem de seneste 3 år vil pensionsindbetaling/-optjening blive beregnet 

ud fra en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i de seneste 3 år. 

Pensionsindbetalingen beregnes i øvrigt ud fra medarbejderens faste løndele på det tidspunkt, hvor 

medarbejderen overgår til seniorordningen.  

 

Den anden seniorordning er helbredsbasseret seniorordning med delvis lønkompensation. Medarbej-

deren 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 arbejds-

tid 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 

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.  
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Hoved-MED-Udvalget har følgende. 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 2011 har der desuden været optaget følgende punkter på dagsordenen: 

Kompetenceudviklingsplaner, møde med Økonomiudvalget, revidering af alkohol- og misbrugspolitik, 

kommunens trivselsundersøgelse, kommunikation med tillidsrepræsentanterne, udarbejdelse af 2-årig 

strategiplan for indsatsområder og arbejdstemaer (sygefravær, kommunikation, individuelle kompeten-

ceplaner, opfølgning på trivselsmåling), fusion af Solrød og Greve Kommunes afdeling Vej og Park, 

skolestruktur, introduktion for nye tillidsrepræsentanter, lokal løn, lønsumsstyring. 

 

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. 

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

ening, Bente Langelund Andersen. 

 

 

 

 

 

LP-modellen 

Havdrup skole har fra 2009,Uglegårdsskolen fra 2010, Munkekærskolen og Jersie Skole fra 2011 

arbejdet med LP-modellen, der er en pædagogisk analysemodel, der anvendes som et praktisk værk-

tøj til udvikling og forbedring af skolers læringsmiljø. LP står for læringsmiljø og pædagogisk ana-

lyse. Arbejdet med LP-modellen er et forløb, der strækker sig over 3 år. Skolernes arbejde med LP-

modellen følges af folk fra BUR. 

Der anvendes en del resurser til kursusaktiviteter i forbindelse med disse forløb, især det første år. 

 

Tematiserede linjer i udskolingen 

På baggrund af anbefalinger fra det af den tidligere regering nedsatte rejsehold, besluttede Byrådet i 

slutningen af 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med et oplæg til anbefalingen 

om at skabe en ny overbygning med mulighed for at vælge mellem flere tematiserede linjer. Bag-

grunden for anbefalingen var, at for mange af de ældste elever bliver skoletrætte og ikke får taget en 

ungdomsuddannelse.  

Arbejdsgruppen bestod af de 4 skoleledere, direktøren på børneområdet og den pædagogiske udvik-

lingschef. Gruppen kunne udvides med andre ledere og skolekonsulenter, hvis det skønnedes nød-

vendigt, men ingen lærere var desværre repræsenteret i gruppen. 

Skolerne nedsatte arbejdsgrupper, som sammen med lederne har været på skolebesøg i Fredericia 

og har deltaget i 2 KL- konferencer. 

På baggrund af overnævnte anbefaling afventede man centrale initiativer fra regeringen, men der 

skete ikke rigtig noget, fordi alle afventede et folketingsvalg.  

Efter valget i september 2011 kom der en ny regering, men de centrale initiativer om ændret udsko-

ling er indtil videre udeblevet. 

Først i efteråret 2011 kom der for alvor gang i arbejdet med temalinjer på skolerne igen.  

Ordningerne vil være forskellige på skolerne, men alle 3 folkeskoler, som Solrød Kommune nu har, 

vil fra august 2012 have temalinjer i overbygningen.  

Pædagogiske forhold 
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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 

 

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 

 

Skoleårets planlægning 2011/2012 

Der er til Solrød Kommunes folkeskoler afsat tid svarende til 228,27 fuldtidsstillinger for lærere og 

10,18 for ledere. 

Det samlede elevtal i skoleåret 2011/2012 er 32 elever færre end forventet i prognosen.  

 

Budget 

I skoleåret 2011/2012 har byrådet vedtaget, at der ikke sker besparelser udover tilpasning i forhold til 

børnetallet. 

Byrådet besluttede at få fortaget et serviceeftersyn af arbejdstidsaftalen. 

 Citat: 

”Servicetjek af lærernes arbejdstidsaftale  

Lærernes arbejdstidsaftale giver rum for forskellige udmøntninger fra skole til skole. Der gennem-

føres en analyse af, hvordan lærernes arbejdstid reelt er udnyttet med henblik på at afdække potenti-

aler ved en anden udmøntning af lærernes arbejdstidsaftale på kommuneniveau og lokalt på den 

enkelte skole. Samtidig foretages en benchmark af lønniveauet på lærerområdet i Solrød i forhold til 

niveauet i de øvrige kommuner. For at løfte opgaven med dette servicetjek er der behov for ekstern 

hjælp.”  

  

Skolestruktur 

I slutningen af 2010 nedsatte Byrådet i Solrød en arbejdsgruppe, der skulle lave en analyse af ny 

skolestruktur, hvor antallet af skoledistrikter blev ændret fra 4 til 3. Arbejdsgruppen bestod af direk-

tøren på børneområdet, skolelederne for Uglegårdsskolen og Jersie Skole, formændene for de to 

skolebestyrelser, den pædagogiske udviklingschef, en medarbejderrepræsentant fra de to skoler og 

en sekretær fra Rådhuset. 

 

Kommunale forhold  
 

http://www.srlf.dk/
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Det var to begrundelser for ønsket om analysen. 

For det første at Rejseholdet, som den tidligere regering havde nedsat i forbindelse med 360 graders 

eftersynet af folkeskolen, bl.a. havde anbefalet, at (citat) ”en skole bør have mindst tre spor på hver 

årgang for at skabe det fornødne grundlag for at have alle de forskellige kompetencer på skolen, for 

en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og for, at skolen selv kan arbejde med lærernes kompeten-

ceudvikling.” 

For det andet, at elevtallet ifølge prognoserne vil falde markant de kommende år i Uglegårdsskolens 

distrikt. Det er en helt ny situation, for igennem en del år er Uglegårdsskolens distrikt gjort mindre 

og Jersie Skoles distrikt gjort større, da Uglegårdsskolen ikke har haft plads til flere elever, og Jersie 

Skole har manglet elever.  

Arbejdsgruppen fremlagde analysen med 3 fremtidige skoledistrikter for Byrådet d. 4. april 2011.  

Havdrup Skoles og Munkekærskolens distrikter skulle forblive uændrede, mens Jersie Skole og 

Uglegårdsskolen skulle sammenlægges på enten én eller to matrikler. 

D.16. juni var der indkaldt til Borgermøde. Byrådet havde valgt at lade formanden for Familie- og 

Uddannelsesudvalget lede mødet. Resten af Byrådet deltog i mødet, men valgte en passiv rolle bag i 

salen. Tilhængere af Jersie Skoles bevarelse var naturligt nok talstærkt repræsenteret ved mødet, og 

bølgerne gik højt. Der blev foreslået flere andre veje at gå for at løse nedgangen i elevtallet end den, 

analysen fra arbejdsgruppen viste, men Byrådet fastholdt en sammenlægning af Jersie Skole og Ug-

legårdsskolen. 

D. 19. september besluttede Byrådet sig endeligt for modellen med at sammenlægge Uglegårdssko-

len og Jersie Skole på én matrikel, og modellen blev sendt i høring med svarfrist d. 5.august.  

Der indkom 44 høringssvar. Det generelle billede var, at svarene fra Havdrup Skole, Munkekærsko-

len og Uglegårdsskolen var positive samtidig med, at der var formuleret visse forslag til processen. 

Modstanden kom fra området omkring Jersie Skoledistrikt – især fra skolebestyrelsen, lærerne, 

MED-udvalget, fra borgere, landsbylaug og støtteforening for en privatskole. 

Solrød Lærerforening forholdt sig neutralt til, hvor mange skoler kommunen ønsker at have, men 

påpegede i sit høringssvar en række forhold af personalemæssig karakter, som vi mener, bør opfyl-

des i forbindelse med en skolesammenlægning.  

Sammenlægningen skal ske over en 3-årig periode, og eleverne fra Jersie Skole flyttes til Ugle-

gårdsskolen i takt med, at der bliver plads. En del ombygning og tilbygning skal finde sted, bl.a. 

skal 2 nye indskolingshuse opføres. Fra august 2012 skal alle elever til børnehaveklasserne i distrik-

tet og 7 – 9. klasserne fra Jersie matrikel starte på Uglegårdsskolen. 

D.1. januar 2012 trådte den nye ledelse til. Finn Løbner-Olesen er nu leder af den sammenlagte sko-

le og souschef Sif Vollandt er daglig leder på Jersie matrikel. 

Jersie Skoles tidligere leder er ny skoleleder på Havdrup Skole. Den tidligere skoleleder, Bent El-

hegn valgte at lade sig pensionere i september 2011. 

 

UDDANNELSESFORHOLD  

 

Undervisningsvejledere 

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

kaldte undervisningsvejledere. 

Undervisningsvejlederne 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. 

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

På nuværende tidspunkt er der læsevejledere, matematikvejledere, naturfagsvejledere og engelskvej-

ledere på skolerne, enkelte er stadig under uddannelse. 
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Kurser 

Lærernes behov for efteruddannelse er fortsat stort.  

I Solrød er muligheden for længerevarende kurser stærkt begrænset. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Vi har en arbejdsmiljøpolitik i Solrød Lærerforening, som er vedtaget på sidste års generalforsam-

ling. Den er lavet for at sikre ordentlige forhold for arbejdsmiljøarbejdet. I den står, at der vil blive 

afholdt minimum 2 årlige møder med AMR og kreds. TR er inviteret med på 1 af møderne og kan 

deltage i andre møder, hvis det findes relevant. 

Møderne bruges til information om nyt på arbejdsmiljøområdet og til gensidig erfaringsudveksling. 

Der er afregnet med timebetaling én gang årligt for disse møder 

Kredsen har udarbejdet en AMR-håndbog til repræsentanterne. I den er der alle de relevante oplys-

ninger om arbejdsmiljøarbejdet, både hvad der er lovpligtigt gældende, og hvad vi lokalt har af afta-

ler. Der står bl.a., hvorledes arbejdsskadesanmeldelser skal håndteres. 

AMR skal sende alle arbejdsskadeanmeldelser til kredsen. De sager, der ikke bliver afsluttet på den 

enkelte arbejdsplads, bliver sendt videre til DLF, som overtager sagsbehandlingen – og med gode 

resultater. 

Det enkelte medlem kan altid henvende sig til sin AMR eller kredsen, hvis der er forhold på ar-

bejdspladsen, som, man ikke mener, er, som det skal være.  

Der skal udarbejdes fysiske og psykiske arbejdspladsvurderinger(APV) mindst hver 3. år. Alle 

medarbejdere skal vide, hvor de kan finde disse vurderinger, når arbejdstilsynet kommer forbi ens 

arbejdsplads. I år er alle ansatte i kommunen blevet bedt om at deltage i en trivselsundersøgelse. 

Den bruges til at evaluere arbejdspladsen og lederne. Den bliver på skolerne brugt som den psyki-

ske APV, som der skal laves handleplan efter. Derfor er det vigtigt at deltage i undersøgelsen. 

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

TR og AMR kan deltage i denne konference. Konferencen skal være med til, at man på den enkelte 

skole får en god dialog om arbejdsforhold og får kendskab til nye idéer til arbejdsmiljøarbejdet. 

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

oritere arbejdet med arbejdsmiljøet.  

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljø  
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Regnskab 2011 og budget 2012 
 

   
Budget 11 

 
Regnskab 11 

 
Budget 12 

 

Indtægter 
      

        1020 kontingenter medlemmer 
 

1.615.200 
 

1.111.668 
 

872.832 

1050 Adm. bidrag Særlig Fond  
 

13.200 
 

13.200 
 

13.200 

1051 Adm. ejendom Særlig fond 
 

16.000 
 

16.000 
 

16.000 

1090 Akut fond 
 

70.000 
 

75.000 
 

74.500 

 
Andre indtægter 

      

 

Indtægter i alt 
 

1.714.400 
 

1.215.868 
 

976.532 

        

        

 

Udgifter 
      

        

 
Kontingentudgifter 

      

        1510 DLF- kontingent 
 

656.040 
 

397.551 
 

13.200 

        

        

 
Kontingentudgift ialt 

 
656.040 

 
397.551 

 
13.200 

        

 
Styrelsesudgifter 

      

        2010 Frikøb  
 

730.000 
 

731.531 
 

661.166 

2220 Skattefri diæter 
 

2.000 
 

768 
 

2.000 

2230 Kørselsgodtgørelse 
 

10.000 
 

6.062 
 

7.000 

2250 Forplejning på møder 
 

10.000 
 

7.307 
 

9.000 

2260 Kongresudgifter 
 

4.000 
 

1.752 
 

2.000 

2270 Repræsentation 
 

1.000 
 

0 
 

0 

2275 
Gaver, repræsentation 
m.m. 

 
2.000 

 
4.969 

 
4.000 

2280 Adoption 
 

1.500 
 

1.500 
 

0 

2410 Generalforsamling 
 

6.000 
 

4.158 
 

5.000 

2420 Kursus for Kredsstyrelse 
 

10.000 
 

3.542 
 

15.000 

2421 Medlemskursus 
 

  
   

  

2425 Medlemsaktiviteter 
 

5.000 
 

3.437 
 

5.000 

2426 Pensionister 
 

5.000 
 

5.152 
 

5.000 

2430 Faglig klub 
 

6.000 
 

4.428 
 

5.000 

 
Styrelsesudgifter i alt 

 
792.500 

 
774.606 

 
720.166 

        

 
Kontorhold 

      

        3010 Lønninger kontor 
 

14.000 
 

17.093 
 

14.500 

3020 Akkordtillæg & pension 
 

102.000 
 

113.971 
 

96.426 

3120 Lønsumsafgift 
 

7.500 
 

8.460 
 

6.000 

3410 Kontorartikler 
 

5.000 
 

3.535 
 

5.000 

3430 Porto 
 

3.000 
 

2.771 
 

2.000 

3445 Licens 
     

1.000 

3450 Telefon, telefax, IT, ADSL 
 

5.500 
 

4.677 
 

8.800 

3455 ADSL 
 

3.500 
 

3.973 
 

0 

3460 Mindre nyanskaffelser 
 

2.000 
 

300 
 

4.000 
3470 

   Forsikringer 
 

7.000 
 

6.569 
 

5.000 
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3475 Revision 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 

3476 Regnskabsassistance 
 

10.000 
 

8.500 
 

11.000 

3480 Aviser, bøger, tidsskrifter 
 

4.000 
 

5.463 
 

3.000 

3520 EDB 
 

3.000 
 

2.909 
 

2.000 

3525 Hjemmeside 
 

500 
 

202 
 

500 

3530 Service og reparation 
 

3.000 
 

3.318 
 

3.000 

3540 Diverse udgifter 
 

1.000 
 

9.691 
 

1.000 

3540 Leje af kopimaskine 
 

1.200 
 

1.200 
 

1.200 

 
Afdrag på gæld 

     
21.000 

 
Kontorhold i alt 

 
178.200 

 
198.632 

 
191.426 

        

 
Lokaleudgifter 

      

        3710 Husleje 
 

12.000 
 

12.000 
 

12.000 

3720 Ejendomsskat 
 

1.200 
 

1.380 
 

1.200 

3730 Varme og fællesudgifter 
 

25.000 
 

25.887 
 

25.000 

3750 El 
 

3.000 
 

5.316 
 

3.000 

3770 Ren- og vedligeholdelse 
 

3.000 
 

6.237 
 

3.000 

        

 
Lokaleudgifter i alt 

 
44.200 

 
50.820 

 
44.200 

        

 

Renter 
      

        

 
Renteindtægter 

   
1.801 

  

 
Renteudgifter 

   
4.528 

  

 

Hensættelser 
 

0 
   

0 

        5400 Hensættelser i alt 
      

        

 

Indtægter i alt  
 

1.714.400 0 1.217.669 0 976.532 

        

 

Udgifter i alt 
 

1.670.940 
 

1.426.137 
 

968.992 

        

 

Indtægter - Udgifter 
 

43.460 
 

-208.468 
 

7.540 
 

Forslag til kontingent for 2012 

Fraktion 1 og 2 pr. måned 540 kr.                                                       Fraktion 4 årligt 1200 kr. 

Bemærkninger: 

Regnskabet for 2011 viser et betragteligt underskud i forhold til det budgetterede.  

Regnskabets udgifter holder sig inden for det budgetterede, men indtægterne udviser et kraftigt fald 

i forhold til det forventede. Der har været en overvurdering i kontingentindtægterne, idet der blev 

fyret og nedlagt stillinger i højere grad end forudsat, og som følge deraf nedgang i medlemstal. 

Efter i årtier at have opkrævet kontingentet via lønnen, besluttede Solrød Kommune i foråret at op-

hæve aftalen, hvorefter Solrød Lærerforening valgte at indgå en central kontingenttræksaftale med 

Danmarks Lærerforening. Hvor vi før fik kontingentet overført d. 1. i hver måned, får vi nu overført 

kontingentet bagud. Fx overføres kontingentet for februar d. 12. marts. Omkring overgangen til det 

nye system opstod der derfor et likviditetsproblem, idet den senere udbetaling af kontingentet med-

førte 1½ måned uden indtægter i sommeren 2011. Denne forsinkelse er sammen med nedgangen i 

medlemstallet forklaring på underskuddet.   

December måneds kontingent mangler desuden i regnskabet, fordi det først blev overført i januar 

2012. 

Vi betaler DLF en årlig administrationsudgift på kr. 13.200 for opkrævningen af kontingent. 
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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 2012-2013 sættes til et timetal svarende til 1,32 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 2 timer pr. uge. Aflønning i henhold til gældende HK 

overenskomst med et tillæg. Timelønnen er p.t. 90 kr. 

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 kontingent år. 

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. 

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. 
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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 kontingent år 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. 

 

§ 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. 
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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 

 

§ 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. 
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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. 

 

§ 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. 
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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 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. 

 

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  
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Arbejdsmiljøpolitik for Solrød Lærerforening 
 

Solrød Lærerforening arbejder for at sikre alle medlemmer gode, sunde og sikre fysiske rammer for 

arbejdets udførelse.  

 

Solrød Lærerforening arbejder for et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medlemmer. Arbejdsmiljøet 

være en integreret del af det fagpolitiske arbejde. 

 

Handleplan: 

 

Solrød Lærerforening arbejder for at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i det faglige arbejde 

samt at skabe ordentlige vilkår for arbejdsmiljøarbejdet. 

 

Solrød Lærerforening afholder minimum 2 årlige møder for skolernes arbejdsmiljørepræsentanter. 

På disse møder orienteres om nye tiltag på arbejdsmiljøområdet herunder Arbejdsmiljø Nyt fra 

DLF. Der udveksles erfaringer, og der aftales strategier for arbejdsmiljøarbejdet. 

 

For at styrke det faglige arbejde og medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet er en integreret det af det 

fagpolitiske arbejde: 

 afholder Solrød Lærerforening 1 årligt møde for tillidsrepræsentanter, og arbejdsmilj-

ørepræsentanter 

 anbefales det, at arbejdsmiljøspørgsmål også indgår i de faglige klubmøder 

 anbefaler Solrød Lærerforening, at arbejdsmiljørepræsentanten er medlem af lokal  

 

Med-udvalget  

 anbefales det, at tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentant- 

suppleanten indgår i forskellige relevante opgaver på skolen, f.eks. mødeleder i pædagogisk 

råd, medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelse, samt relevante arbejdsgrupper og udvalg. 

 

For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø arbejder Solrød Lærerforening for: 

 at skabe sammenhæng mellem opgaver og ressourcer 

 at sikre ordentlige vilkår for efter- og videreuddannelse 

 at der skabes tryghed i det daglige arbejde, således at alle er rustet til at løse den opgave de 

bliver stillet overfor. 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2011 
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Nuværende vedtægt 

(Den fremhævede tekst foreslås at udgå af nuværende vedtægt.) 

§ 4 
Kontingentet til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på 

grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for det følgende budget- 

og kontingent år. 

Betalingsterminerne for medlemmerne af fraktionerne 1, 2, 4, 6 og 7 fast-

sættes af kredsstyrelsen. 

Ændring af kontingentet til kredsen kan finde sted på enten en ekstraordi-

nær eller en ordinær generalforsamling, når forslag herom er optaget på 

generalforsamlingens dagsorden, og denne er indkaldt med de for ordinær 

generalforsamling gældende varsler, jvf. § 5. 

Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Solrød Lærerforenings for-

pligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 

Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingentindbetalingen foregå 

ved den lønudbetalende myndigheds 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 ad-

ministrationsgebyr, 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. 

. 

Nuværende vedtægt 

(Den fremhævede tekst foreslås at udgå af nuværende vedtægt.) 

§ 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. 

 

 

 

 

Forslag til ny vedtægt 

 (Den fremhævede tekst foreslås indsat i vedtægten.) 

§ 4 
Kontingentet til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på 

grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for det følgende budget- 

og kontingent år. 

Kontingentet er sammensat af det aktuelle kontingent til hovedfor-

eningen, og det aktuelle kontingent til kredsen.  

Betalingsterminerne for medlemmerne af fraktionerne 1, 2, 4, 6 og 7 fast-

sættes af kredsstyrelsen. 

Kredsstyrelsen bemyndiges til løbende at regulere det samlede kon-

tingent med det beløb, kongressen vedtager at ændre kontingentet til 

hovedforeningen med.  

Ændring af kontingentet til kredsen kan finde sted på enten en ekstraordi-

nær eller en ordinær generalforsamling, når forslag herom er optaget på 

generalforsamlingens dagsorden, og denne er indkaldt med de for ordinær 

generalforsamling gældende varsler, jvf. § 5. 

Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Solrød Lærerforenings for-

pligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 

. 

 
 

 

 

 

 

Forslag til ny vedtægt 

(Den fremhævede tekst foreslås indsat i vedtægten.) 

§ 5 
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal og 

indkaldes med opslag på skolerne, på Solrød Lærerforenings hjemme-

side www.srlf.dk  og på www.folkeskolen.dk med mindst tre ugers var-

sel. 

 

 

 

 

http://www.srlf.dk/
http://www.folkeskolen.dk/
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Nuværende vedtægt 

(Den fremhævede tekst foreslås at udgå af nuværende vedtægt.) 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller kredssty-

relsen finder det ønskeligt, eller når 10 % af de stemmeberettigede med-

lemmer 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. 

 

 

 

Nuværende vedtægt 

(Den fremhævede tekst foreslås at udgå af nuværende vedtægt.) 

§ 8 

Kredsen ledes af en styrelse, der består af: 

 Formanden, næstformanden, kassereren og en generalforsamlings-

valgt sagsbehandler. 

 Tillidsrepræsentanterne fra hver skole i kredsen og evt. tillidsrepræsen-

tanter valgt blandt medlemmer uden fast tjenestested, jvf. § 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til ny vedtægt 

 (Den fremhævede tekst foreslås indsat i vedtægten.) 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller kredssty-

relsen finder det ønskeligt, eller når 10 % af de stemmeberettigede med-

lemmer 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, på Solrød Lærerforenings hjemmeside www.srlf.dk  

og på www.folkeskolen.dk  eller ved brev til hvert medlem. 

 

 

 

 

Forslag til ny vedtægt 

§ 8 

Kredsen ledes af en styrelse, der består af: 

 Formanden, næstformanden og kassereren. Tillidsrepræsentanterne fra 

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

lemmer uden fast tjenestested, jvf. § 9. 

 

 

http://www.srlf.dk/
http://www.folkeskolen.dk/

