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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. 17. marts 2015 kl. 16 på Uglegårdsskolen  
Sted: Personalerummet 

 
Dagsorden: 
 

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

 
2. Forslag til forretningsorden. 
 
3. Beretning. 

 
4. Regnskab. 

 
5. Indkomne forslag. 

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

vederlag til evt. medhjælp 
 

7. Budget og fastsættelse af kontingent for 2015. 
 

8.  Eventuelt. 
 
 
                                                                                                Kredsstyrelsen 
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           SKRIFTLIG BERETNING 
                                          

 

 

Kredsstyrelsen 
Kredsstyrelsens sammensætning pr. 1.8.2014: 

Kredsformand Hanne Rothausen Faurfelt (UG), næstformand Tanja Siiger (UG afd. JE), kredskasse-

rer Helle Nyboe (UG), tillidsrepræsentanterne Tanja Siiger (JE), Anne-Mette Olsen (HA), Louise 

Rasmussen (MU) og Else Pedersen (UG). 

 

Frikøb     

Frikøbet er i 2014/2015 fordelt således:  

Formanden 1260 timer, næstformanden 700 timer, kasserer 500 timer, 3 kredsstyrelsesmedlemmer 

hver 60 timer. Frikøbet svarer til 1,37 stilling.  

 

Kredskontoret 

Kontoret er åbent for medlemshenvendelser mandag 9 – 16, tirsdag 9 - 16, onsdag 10 - 15, torsdag 9 – 

14, fredag fra 8 – 13 og efter aftale. Det hænder, at kredsmedlemmerne holder møde med medlemmer 

eller er indkaldt til møde andre steder, og derfor kan åbningstiderne i enkelte tilfælde ikke overholdes. 

Det er derfor en god ide at ringe i forvejen. Ferie afvikles i juli måned. På øvrige skoleferiedage aflyt-

tes telefonsvareren jævnligt og posten – både elektronisk post og papirpost – åbnes løbende.  

Det daglige arbejde varetages af formand, næstformand og kasserer. Der er ansat rengøringshjælp 

svarende til 2 timer om ugen.  

 

Møder 

Kredsstyrelsesmøde og TR-møder afholdes en gang om måneden på tirsdage kl. 12 – 16. Møder med 

arbejdsmiljørepræsentanterne holdes minimum 2 gange om året. 

Der afholdes kontormøde efter behov, hvor formand, næstformand og kasserer deltager.  

 

Tillidsrepræsentanter (TR) 

Følgende blev valgt for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016: 

Munkekærskolen Tillidsrepræsentant Louise Rasmussen 

 Suppleant Rasmus Willert 

Uglegårdsskolen Jersie afd. Tillidsrepræsentant Tanja Siiger  

 Suppleant Gitte Ankjær Pedersen 

Havdrup Skole Tillidsrepræsentant Anne-Mette Olsen 

 Suppleant Vinnie Hansen  

Uglegårdsskolen       Tillidsrepræsentant             Else Pedersen 

      Suppleant              Annett Andreæ 

 

Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) 

 

Munkekærskolen                           Kåre Sigvertsen 

Uglegårdsskolen Jersie afd.      Gitte Ankjær Pedersen 

Havdrup Skole                                   Vinnie Hansen  

Uglegårdsskolen                                   Annett Andreæ 

 

 

ORGANISATIONSFORHOLD 
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Faglige klubber (fraktion 1 og 2) 

Der er etableret en faglig klub på hver folkeskole, men ikke på BUR. Faglig klub er et debatforum 

for medlemmer af fraktion 1 og 2. Vedtægter for den enkelte skoles faglige klub kan fås hos tillids-

repræsentanten.  

I faglig klub kan alle relevante emner diskuteres, uden at ledelsen er til stede. Tillidsrepræsentanten 

er formand for faglig klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder ind under tillidsrepræ-

sentantens område. Tillidsrepræsentanten repræsenterer sine kolleger ved møder med ledelse, MED 

udvalg, bestyrelse, udvalg og ved TR møder i kredsen. Til disse møder kan tillidsrepræsentanten 

fremføre medlemmernes synspunkter og ønsker, som tillidsrepræsentanten kender fra møder i faglig 

klub. 

Der er fra kredsens budget udlagt ca. 25 kr. pr. medlem pr. år til mødeaktiviteter. Beløbet admini-

streres af tillidsrepræsentanten. Repræsentanter fra kredsstyrelsen deltager efter ønske fra tillidsre-

præsentanten i møde i faglig klub.  

Medlemmerne mødes i faglig klub efter behov. 

 

Udvalg 

Kredsstyrelsen var repræsenteret i følgende udvalg i kommunalt regi: 

Hoved-MED-udvalget - Hanne Rothausen Faurfelt 

Diverse arbejdsgrupper nedsat af Hoved-MED udvalget - Hanne Rothausen Faurfelt 

Suppleant til Hoved MED-udvalget – Tanja Siiger 

 

Medlemsaktiviteter 

Der har i 2014 ikke været afholdt medlemsarrangementer udover generalforsamling. Kredsstyrelsen 

vurderede, at medlemmernes tid ville være så knap pga. den øgede arbejdsmængde som følge af nye 

arbejdstidsregler og skolereform, at det ville være bedst at vente. 

 

Pensionistaktiviteter 

Solrød Lærerforening har i året 2014 arrangeret 4 ture for fraktion 4. Der har været ture til Glypto-

teket, Tivoli Hotel og Diamanten, Hornsherred på langs og Arken og Ishøj Havn. Der planlægges 

med ca. 4 - 5 ture pr år. Deltagerne betaler selv transport og fortæring. Solrød Lærerforening betaler 

entreer og rundvisninger.  

Turudvalget bestod i 2014 af: Lis Kobbernagel, Lene Larsen, Stig Rohde og fra kredsen Klaus Fry-

dendal. Da Klaus Frydendal gik på pension 1.7.2014 trådte Hanne Rothausen Faurfelt ind i udval-

get. 

 

Kredsinformation 

Der er i 2014 udkommet skriftlig beretning fra kredsstyrelsen, og 2 elektroniske udgaver af medlems-

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

 

Hjemmeside 

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

Her bliver der bl.a. lagt informationer ud, der er generelle for alle lærere og børnehaveklasseledere i 

Solrød Kommune. På siden findes relevante link. Man kan kontakte kredskontoret via kontaktfunk-

tionen på hjemmesiden.  

 

Facebook 

Solrød Lærerforening har en gruppe på Facebook, der hedder ”Solrød Lærerforening”. Gruppen er 

oprettet for på en hurtig måde at kunne debattere, dele oplevelser og få svar på spørgsmål om for-

hold, der kunne vedrøre lærere i Solrød bredt. 

Ved sager, der angår den enkelte lærer eller den enkelte skole, og hvor man ønsker kredsen inddra-

get, bedes man henvende sig til sin tillidsrepræsentant eller direkte til kredsen. 

http://www.srlf.dk/
http://www.solroedlaererforening.dk/
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Kredsens medlemstal                                                 
Januar 2011: 299 Af disse er 55 pensionister            

Januar 2012: 284 Af disse er 53 pensionister 

Januar 2013: 276 Af disse er 58 pensionister 

Januar 2014: 277 Af disse er 59 pensionister 

Januar 2015: 282 Af disse er 65 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 2014 holdt en række møder. 

 

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 Tanja Siiger 

deltager fra kreds 45. 

 

2. Arbejdsmiljø 

1 repræsentant for hver kreds deltager. Fra kreds 45 deltager Tanja Siiger. 

 

3. Pædagogisk udviklingsforum 

1 repræsentant for hver kreds deltager. Fra kreds 45 deltager Helle Nyboe. 

 

4. Kursusforum 

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

 

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

og Hanne Rothausen Faurfelt (kredsformand) deltager fra kreds 45. 

 

Kongres 2014 

Kongressen blev afholdt d. 2. – 3. september i Tivoli Kongres Center. 

Formanden holdt en kort velkomsttale, hvori han kort beskrev ”rigets tilstand”, men ikke en egent-

lig beretning, fordi kongressen var en ”lille” kongres. 

Anders Bondo var imponeret over lærerne, som på trods af kaotiske tilstande på mange skoler i lan-

det, forsøger at lave god undervisning. Der er masser af horrible historier om manglende skemaer, 

opgaveoversigter, arbejdspladser, der ikke er etableret, fordi møblerne er forsinkede etc. 

Folkeskolereformen er en realitet. Fokus skal rettes på, hvordan skolerne kan løfte den opgave. Det 

er helt afgørende, at politikerne går i gang med at støtte skolen i stedet for at skubbe ansvaret ud på 

nogle ledere, som står med svære vilkår.  

Det er også helt afgørende, at vi får et fælles billede af, hvordan situationen på skolerne er. Netop 

det med det fælles billede mangler. Man ændrer ikke tingene ved at lave en lov, når tingene ude i 

virkeligheden ikke ændres. Det er som om, at jo længere man kommer væk fra klasselokalet, jo 

bedre lykkes fx inklusionen.  



8 

 

Anders Bondo erkendte, at der ikke er nogen, som har en fiks og færdig løsning. Udfordringen er 

stor, men så meget desto mere er det vigtigt at holde fokus på vores muligheder for at løse den.  

 

Hovedpunktet på kongressen var OK 15. Kravopstillingen skulle vedtages. Under behandlingen af 

punktet blev kongressen lukket, hvilket vil sige, at kun medlemmer af foreningen havde adgang. 

Ved de kommende overenskomstforhandlinger er Sundhedskartellet blevet en del af forhandlings-

fællesskabet ved de generelle forhandlinger. Det vurderes som en styrke for alle parter. Det er et 

håb, at der bliver tale om reelle forhandlinger og ikke absurd teater, som vi var vidne til sidste gang.  

I forbindelse med OK 15 sendes et brev til Beskæftigelsesministeren, hvori hun afkræves en forkla-

ring på, hvorfor hun og Ministeriet hidtil har afvist at drøfte økonomien i regeringens indgreb d. 26. 

april 2013. 

Indgrebet betød, at lærernes overenskomst udhules med 300 millioner kr. alene ud fra afskaffelsen 

af aldersreduktionen og de midler, der tidligere var anvendt i forbindelse med ændringer af arbejds-

tiden. 

Arbejdstiden blev naturligt nok et diskussionspunkt på kongressen. Forskellige holdninger til ”nor-

maliseringen” af vores arbejdstid blev bragt frem. Det er opgavemængden, der er problemet, ikke 

den fulde tilstedeværelse. 

- Godt, at man har fri, når man har fri. 

- Svært at komme uforberedt til timerne. 

- Der er ikke for lidt tid, der er for mange opgaver. 

Ingen regner med, at arbejdsgiverne vil tage en konflikt med os igen, men på den anden side regner 

heller ingen med, at vi kan få en central arbejdstidsaftale igennem ved OK 15. 

Vi skal naturligvis kæmpe og forhandle for at få afskaffet Lov 409, men vi skal også være realisti-

ske. Man kan ikke konflikte sig til en arbejdstidsaftale.  

Siger vi ja til småforbedringer af Lov 409, vil vi komme til at ”legitimere” loven, og det har vi ikke 

lyst til.  

Forslag til OK krav er tidligere blevet gennemgået i Faglig Klub, og de vedtagne krav kan fx læses 

her. http://www.folkeskolen.dk/549115/overenskomst-dlf-kraever-en-ny-arbejdstidsaftale 

 

Selvom hovedpunktet på kongressen var vedtagelse af OK 15 krav, var der også andre punkter på 

dagsordenen. 

I modsætning til tidligere var der ikke fra Hovedstyrelsens side lagt op til vedtagelse af resolutioner. 

Man har erkendt, at tiden er løbet fra resolutioner - ingen gider læse dem! 

Til gengæld blev der lagt op til forskellige kongresvedtagelser, dvs. vedtagelser, som foreningen 

internt forpligter sig på at efterleve i det kommende år. 

Under punktet Videreudvikling af forenings strategi i lyset af Lov 409 blev følgende vedtaget: 

http://www.dlf.org/om-dlf/kongres/kongres-2014/4-foreningens-strategi/ 

Det blev under behandlingen af punktet meget tydeligt, at der er mange virkeligheder rundt om-

kring.  

Gordon Ørskov fra Hovedstyrelse udtrykte det således:   

”Hvis vi tager udgangspunkt i et sted, hvor det hele tenderer kaos, og udtaler os ud fra det, vil der 

være nogen, som slet ikke kan genkende deres egen situation. Og hvis man tager udgangspunkt i, at 

man nogle steder godt kan få det til at fungere, vil andre tænke: Hvilken 

planet befinder de sig på". 

 

De lærerstuderende havde fået et punkt på om foreningens læreruddannelsespolitik. De lærerstude-

rende ønsker at droppe kravet om en 5 årig læreruddannelse. De ønsker at bevare og forbedre den 4 

årige uddannelse på Professionshøjskolerne og ønsker ikke, at uddannelsen skal foregå på et univer-

sitet og være en uddannelse på kandidatniveau.  

Bjørn Hansen fra Hovedstyrelsen mener ikke, at Professionshøjskolerne skal uddanne kandidater, 

og universiteterne skal ikke uddanne lærere. Men vi vil have det bedste fra begge verdener, og læ-

rerne skal blive bedre til at reflektere over elevernes udbytte af undervisningen. Både Bjørn Hansen 

og Anders Bondo Christensen afviste, at uddannelsen helt vil blive rykket over på universiteterne i 

fremtiden.  

http://www.folkeskolen.dk/549115/overenskomst-dlf-kraever-en-ny-arbejdstidsaftale
http://www.dlf.org/om-dlf/kongres/kongres-2014/4-foreningens-strategi/


9 

 

Kongressen tilkendegav stor opbakning til, at DLF fortsat arbejder mod en femårig læreruddannel-

se. 

 

Under punktet Implementering af folkeskolereformen og EUD reformen kom debatten igen til at 

dreje sig om forskellen mellem, hvad lærerne ønsker og de rammer, vi får til arbejdet. 

Kongressen besluttede at sende et brev om denne bekymring til statsministeren. 

I brevet foreslås konkret, at regeringen sammen den Danmarks Lærerforening straks iværksætter et 

analysearbejde med henblik på at afdække skolernes mulighed for at løse deres opgave, således at 

alle parter kan få et fælles billede af virkeligheden.  

 

Hovedstyrelsen har lavet et oplæg, som hedder Mission, vision og målsætninger, og dette oplæg 

blev diskuteret på kongressen.  

Næstformanden Dorte Lange begrundede oplægget med, at vi trods omfattende forandringer og 

kaotiske tilstande mange steder, er nødt til at ”sætte det lange lys på”. Det er vigtigt at have nogle 

langsigtede mål og tage beslutninger om, hvor vi vil hen, så det ikke alene er her-og-nu situationen, 

der afgør vores valg. 

 

Sidste punkt var Organisatoriske forhold frem mod kongressen 2015. 

Der er nedgang i medlemstallet som følge af færre lærerstillinger på landsbasis. Det betyder, at for-

eningen er nødt til at finde besparelser eller sætte kontingentet op. Kontingentet har været det sam-

me de sidste 7 år, og man vil meget nødigt sætte det op lige nu. 

Det blev derfor besluttet, at *lærerkalenderen ikke udgives længere. I øjeblikket har DLF den fine 

ordning, at lærere og børnehaveklasseledere kan få tilbudt 5 gratis psykologtimer, hvis der er behov 

for det. Dette antal skæres ned til max 4 timer. Hovedstyrelsen skal desuden se på den overordnede 

struktur, fx antallet af kongresser – måske skal det kun være hvert andet år - og antallet af delegere-

de til kongressen. Der skal også ses på antallet af medlemmer i Hovedstyrelsen.  

Sekretariatet i DLF er allerede blevet beskåret. Ved naturlig afgang er en del stillinger fx ikke ble-

vet genbesat.  

Skoleledernes tilknytning til DLF forblev uafklaret. En arbejdsgruppe har ellers arbejdet på model-

ler og udarbejdet retningslinjer for samarbejdet siden sidste kongres, men det blev besluttet at tage 

punktet op igen på næste års kongres. 
 

*Solrød Lærerforening har som følge af dette, sammen med 42 andre kredse, besluttet at indkøbe 

kalendere magen til dem, der hidtil har været. 

 

  

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD 
 

Samarbejdsgrundlag for arbejdstid 

I forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse for 2014 blev der ikke afsat penge til implementering 

af den nye Folkeskolelov udover de penge, som staten ekstraordinært tildeler kommunerne i 2014 

og 2015. Elevernes højere timetal skal primært finansieres ved, at lærerne skal undervise mere, og 

Byrådet har derfor besluttet, at lærerne i Solrød fra skoleåret 14/15 skal undervise 2 klokketimer 

mere pr. uge i gennemsnit. Det er en forøgelse af undervisningsmængden på 10 %.  

Det skal lige bemærkes, at lærerne i Solrød i gennemsnit fik forøget undervisningsmængden med ½ 

time pr. år i skoleåret 13/14. 

 

Møder i Faglig Klub viste, at flertallet af lærere gerne så, at vi i kredsen forsøgte at nå til en forstå-

else med Solrød Kommune om en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet end den 8 – 16 - i 42 

uger - tankegang, der kendetegner Lov 409. 

Lov 409 giver mulighed for at fravige eller supplere reglerne, hvis der kan opnås enighed mellem 

Kommune og kreds. KL og regering har på det kraftigste frarådet kommunerne at gøre dette, men 

alligevel har 34 kommuner indgået fælles forståelser, samarbejdsgrundlag, administrationsgrundlag 
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… eller hvad man nu har valgt at kalde det for at undgå ordet ”aftale”, som jo er blevet et fy-ord i 

KL og regeringsoptik! 

 

Samarbejdsgrundlaget i Solrød er en rammeforståelse for lærernes arbejde. Konkretiseringen af den 

skal foregå i de lokale MED-udvalg, som kommer til at spille en kæmperolle for skolernes daglige 

arbejde. MED-udvalget skal blive enigt om, hvilke principper og kriterier, der skal ligge til grund 

for tilrettelæggelsen af arbejdet, fx hvordan balancen skal være mellem undervisningsopgaver, fæl-

lesforberedelse, individuel forberedelse og andre opgaver. MED-udvalget skal også lave retnings-

linjer for, hvordan opgaveoversigten skal se ud, varsling af nye arbejdsopgaver eller ændringer i 

opgaveoversigten. 

MED–udvalget skal udarbejde en ”kalender” for skoleåret, så alle fra årets start ved, hvornår fx 

fællesmøder skal foregå.  

Der bliver ikke stillet krav til den enkelte lærer og børnehaveklasseleder om en fast tilstedeværelse. 

Den enkelte lærer er til stede på skolen, hvor det giver mening i forhold til placering af undervis-

ningen, samarbejde og særlige opgaver ud fra aftaler og retningslinjer indgået i MED-udvalget. 

Den øgede undervisningsmængde sætter den individuelle forberedelse under stort pres. Mange lære-

re vil opleve at skulle undervise 3 lektioner mere om ugen, og uanset hvilken form for undervisning, 

der er tale om, vil det være nødvendigt at forberede sig. 

At der ikke er noget krav om fast tilstedeværelse rummer den fare, at arbejdet kan blive grænseløst. 

Vi har fået at vide mange gange, at vi jo ikke skal arbejde mere – blot være mere sammen med ele-

verne!! 

Kredsen opfordrer til, at man selv holder øje med dit tidsforbrug vha. Apps eller regneark. 

Samarbejdsgrundlaget kan ses på www.srlf.org 

 

Løn: 

Kredsen har forhandlet med Solrød Kommune for at lave en ny lønaftale, som trådte i kraft 1. au-

gust 2014. 

 

”Solrød tillægget” havde 1.august 2014 en værdi af 17.757 kr. om året. 

Det bestod både af de centrale og lokale løndele, der var ved overgangen fra Arbejdstidsaftale 05 til 

Arbejdstidsaftale 08 og lokal løn, der kom til i 2010. 

 Undervisningstillæg for timer over 750 (centralt tillæg) 

 Arbejdstidsbestemte tillæg (centralt tillæg) 

 Akkordtillæg (centralt tillæg) 

 Tillæg for at arbejde i selvstyrende team (lokalt tillæg) 

 Opsamlede tillæg fra perioden 1999 – 2008 (lokale tillæg) 

 

Solrød tillægget blev med opsigelse af arbejdstidsaftale AO8 også opsagt. Lov 409 fastslår, at de 

lokale lønmidler skal genanvendes til lærergruppen og børnehaveklasseledergruppen. 

 

Centrale tillæg: 

Fremover vil mange lærere have mere undervisning end 750 timer, så undervisningstillægget bliver 

fremover tildelt efter konkret optælling. 

 

De arbejdstidsbestemte tillæg er blevet erstattet af de nye ulempegodtgørelser. I stedet for konkret 

optælling får alle lærere og børnehaveklasseledere 3.500 kr. pr. år. Beløbet er angivet i den værdi, 

som pengene havde i år 2000. Det svarer til 4.497 kr. i 2014 værdi. 

 

Akkordtillægget er med Lov 409 afskaffet. 

 

Lokale tillæg: 

Tillægget for arbejde i selvstyrende team og de opsamlede lokale tillæg for perioden 1999 – 2008 

og 2010 gives fremover som et tillæg på 8.900 kr. Det svarer til 11.436 kr. i 2014. 

http://www.srlf.org/
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Andre ændringer: 

Vi har indgået aftale om udbetaling af overtid.  

Midlertidige lektioner: En lektion beregnes som 1 time med tilhørende frikvarterstilsyn. Der udbeta-

les lærerens timeløn + 50 %. 

Varigt tillagte lektioner: En lektion på 45 minutter med tilhørende frikvarterstilsyn, krav om foræl-

dresamarbejde mv. beregnes som 1,5 timer. Der udbetales lærerens timeløn + 50 %. 

 

PD uddannelser: 

Fremover ydes der tillæg på 6000 kr, hvis uddannelsen er påbegyndt efter skriftlig aftale med skole-

lederen. 

Hvis en diplomuddannelse er bestået uden forudgående aftale med skolelederen, ydes et tillæg på 

3000 kr. 

 

Speciallæreruddannelse: 

Honoreres som PD uddannelser. 

 

Kandidatuddannelse: 

Der udbetales ikke tillæg for kandidatuddannelse fremover. 

I stedet vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om relevant videreuddannelse honoreres.  

Aftalen trådte i kraft d. 1. august 2014. 

Lærere og børnehaveklasseledere, der får tillæg for PD uddannelse, speciallæreruddannelse og kan-

didatuddannelse efter den gamle kollektive lønaftale, beholder de gamle tillægsstørrelser. 

 

BUR 

Også for tale-høre lærerne og lærerne i Væksthuset lykkedes det at lave et samarbejdsgrundlag om 

arbejdstid. 

Aftalen kan ligeledes ses på www.srlf.dk 

Tale-høre lærerne og Væksthuslærerne vil ligesom lærerne i folkeskolen få et fast ulempetillæg på 

3.500 kr. 

Øvrige lønaftaler blev videreført. 

 

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. Hvis nedsættelsen af arbejdstiden er max. 20 %, kan 

der aftales en pensionsindbetaling/-optjening svarende til timetallet før nedsættelsen. 

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

mune. 

Pensionsindbetaling/-optjening bliver beregnet ud fra en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i de sene-

ste 3 år. 

 

Den anden seniorordning er en helbredsbasseret seniorordning evt. med delvis lønkompensation. 

Medarbejderen skal være fyldt 55 år. Medarbejderen arbejder på nedsat arbejdstid, som er begrun-

det i helbredsmæssige forhold, og der kan indgås en aftale om delvis lønkompensation for den ned-

satte 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 særlige regler for nedsat arbejdstid ved overgang til efterløn.  

 

 

 

http://www.srlf.dk/
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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.  

HMU fungerer også som kommunes øverste arbejdsmiljøorganisation.  

 

FTF har 3 repræsentanter i Hoved- MED-Udvalget. 

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

 

 

PÆDAGOGISKE FORHOLD 

 
Inklusionsstrategi og handleplan 

I marts 2014 barslede Solrød kommune med en handleplan for inklusion. I den konkretiseres inklu-

sionsstrategien fra 2013. Af handleplanen fremgår det, at ambitionen er, at flere børn/elever skal 

inkluderes i almenområdet, og at de økonomiske midler, der derved frigøres, skal bruges på fælles 

tiltag for det samlede børne- og ungeområde og det lokale arbejde med at udvikle inklusion, og der-

ved øge kvaliteten i læringsmiljøerne.  

I budgetaftalen 2014-2017 blev det besluttet at omplacere 2,5 mio. kr. på specialområdet, hvoraf 1,5 

mio. kr. skal tilbageføres til hele almenområdet til styrkelse af inklusion. Omfordelingen sker pri-

mært ved at øge inklusionsressourcer til almenområdet ved at ansætte inklusionsvejledere, styrke 

videndeling og kompetenceudvikle. 

Der sker altså en tilførsel af midler til almenområdet samtidig med, at flere elever inkluderes.  

 

LP-modellen 

De tre skoler har nu afsluttet læringsforløbet om LP-modellen, der er en pædagogisk analysemodel, 

der anvendes som et praktisk værktøj til udvikling og forbedring af skolers læringsmiljø. LP står for 

læringsmiljø og pædagogisk analyse. Det vides ikke, om læringsforløbet har haft en effekt i forhold 

til, om lærerne føler sig bedre klædt på til inklusionsopgaven.  

 

Vejledere 

Skolerne har uddannet eller ansat en del lærere som vejledere de sidste par år. Det drejer sig om 

læsevejledere, matematikvejledere, engelskvejledere og senest inklusionsvejledere. Vejledernes 

opgave er blandt andet at rådgive og hjælpe lærere og ledelse i hverdagen samt implementere kom-

munens eventuelle strategi på området.  

 

 

 

 

Byrådet har ansvaret for folkeskolen og skal følge op på, om de 3 overordnede nationale mål og de 

nationale måltal indfries. Desuden skal de hvert år følge op på om de lokale politiske mål nås. Op-

følgningen sker i kvalitetsrapporten for skoleområdet. 

Folkeskolereformen har tre overordnede mål: 

KOMMUNALE FORHOLD 
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 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professio-

nel viden og praksis. 

Nationale måltal: 

 Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale test, 

 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 

 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal 

reduceres år for år, elevernes trivsel øges. 

Solrød Kommunes politiske mål for folkeskolen: 

I Solrød Kommune har alle børn krav på et godt skoleliv. Det skal de tre overordnede nationale mål 

bidrage til at indfri. Derfor understøttes de overordnede nationale mål af en række kommunale kon-

krete mål. 

Ved siden af de konkrete mål opstilles der en række indikatorer, der evalueres efter i den årlige kva-

litetsrapport for skoleområdet.  

Overordnet mål  

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

 

Konkrete mål  

Fagligheden i de enkelte fag er stærk og udvikles løbende. Skolens pædagogiske personale arbejder 

kontinuerligt, målrettet og struktureret med fagenes indhold og mål. Arbejdet med de enkelte fag 

har fokus på de kompetencer og færdigheder, eleverne skal tilegne sig i faget. 

Fagligheden i projektarbejde, tværfaglig undervisning og temabaseret undervisning er høj i Solrød 

Kommune. Gennem problemorienteret og tværfaglig undervisning i hele skoleforløbet udvikles 

elevernes kompetencer til at arbejde projektorienteret, innovativt og kreativt. Denne arbejdsform 

styrkes, særligt i linjerne i udskolingen. 

Indikatorer  

Faglighed i fag  

 Der er etableret faglige fora, hvor faglærerne mødes regelmæssigt og drøfter fagenes ind-

hold, progression, kompetence- og læringsmål. 

 Der er udarbejdet planer for undervisningen, så de aktuelle læringsmål fremgår tydeligt for 

teamet, eleverne og forældrene. 

Fagligheden i projektarbejde mv. 

 Skolen arbejder med projektorienteret undervisning for alle faser med henblik på udvikling 

af børnenes innovative, problemløsende og kreative kompetencer. 

 Hverdagen på skolen er organiseret, så der er mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af 

undervisning og læringsmiljø i alle faser. 

Overordnet mål  

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
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Konkrete mål:  

 Evaluering indgår som en naturlig del af samarbejdet på alle niveauer i skolen og med eks-

terne samarbejdsparter. Evalueringskulturen sikrer, at kommunikation og dialog i samarbej-

det omkring børnenes faglige, sociale og emotionelle udvikling baserer sig på systematisk 

indsamlet og organiseret viden. 

 Udvikling af inkluderende læringsmiljøer er fundamentet for kulturen på skolen. Klasser, 

hold eller grupper er de forpligtende fællesskaber, hvor børnenes evne til at håndtere en 

kompleks hverdag udfordres og stimuleres. 

Indikatorer 

Evaluering  

 Elevplanerne understøtter det enkelte barns læring og fungerer som et redskab for det pæda-

gogiske personale i det tværfaglige samarbejde og i samarbejdet med forældre og børn i ud-

arbejdelsen af individuelle læringsmål. 

 Arbejdet i skolens team og mellem interne og eksterne samarbejdsparter er baseret på sy-

stematisk indsamlet og dokumenteret viden om barnets læring og udvikling. 

Inkluderende læringsmiljøer 

 Der foreligger en plan for videreuddannelse, som sikrer, at alle pædagogiske medarbejdere 

har den fornødne ekspertise og de faglige kompetencer til at håndtere den inkluderende sko-

les udfordringer. 

 Det pædagogiske personale på skolen oplever at modtage den fornødne vejledning, støtte og 

hjælp. 

Overordnet mål  

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel 

viden og praksis. 
 

Konkret mål 

Der er et godt læringsmiljø i skolen, hvor alle børn trives. De faglige og sociale udfordringer børne-

ne møder er tilpasset deres udvikling, evner og måde at lære på. Gennem en mangfoldig og bevidst 

anvendelse af undervisningsmetoder og aktiviteter skabes læringsfremmende miljøer for alle med 

plads til individuelle hensyn. 

Skolens bygninger og udearealer udgør en fleksibel ramme, som inspirerer til variation i det pæda-

gogiske arbejde for såvel det pædagogiske personale som skolens elever. Der er en naturlig indbyr-

des placering af skolens rum, som sikrer overskuelighed og sammenhæng i den enkeltes skoledag. 

De fysiske rammer på skolerne er præget af bæredygtighed med hensyn til byggematerialer, energi-

tiltag og et godt indeklima. 

Indikatorer 

Læringsmiljø  

 Der foregår en løbende dialog i teamet om både børnegruppens og det enkelte barns trivsel. 

Børnene inddrages systematisk i dialogen, ligesom forældrene, pædagogerne samt de øvrige 

involverede lærere informeres eller inddrages. 

 Børnene får løbende feedback på deres faglige, personlige og sociale udvikling på baggrund 

af systematisk indsamlet viden om deres læreproces og deres kommende læringsmål. 
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Skolens bygninger  

 Udviklingen af skolens fysiske rammer beskrives i den flerårige skoleudbygningsplan, som 

revideres årligt i forbindelse med budgetprocessen.  

Budget og skoleårets planlægning 2014/2015 

Skolerne bliver tildelt ressourcer til bl.a. fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og råde-

rum. Råderummet indeholder alt det, der ligger udover de almene undervisningsaktiviteter, fx holdde-

ling, deletimer, kompetenceudvikling, AKT, tilsyn med faglokaler, læringscenter, SSP arbejde etc. 

Derudover tildeles skolerne ressourcer til inklusion og specialundervisning, til integration af fremmed-

sprogede elever og til vikarer. 

Byrådet vedtog at reducere i budgetterne for SFO og klub proportionalt med den kortere åbningstid 

som følge af folkeskolereformen. De sparede midler blev i stedet tilført til implementering af skolere-

formen. 

Desuden blev der givet ca. 5 millioner til etablering af lærerarbejdspladser og mødefaciliteter på de 3 

skoler. 

Pengene skulle også dække indretning til faget Håndværk og Design på Munkekærskolen og til opgra-

dering af uderum på Havdrup Skole. 

 

Normeringerne til skoleåret 2014-2015 svarer til 201,98 inkl. 3 skoleledere. 

Resultatet af planlægningen er fordelt således på skolerne: 

 Havdrup Uglegård Munkekær 

Lærer-normeringer til fagopdelt og 

understøttende undervisning 

43,28 86,98 68,71 

Pædagognormeringer til understøttende 

undervisning 

2,40 4,38 3,69 

Elevtal 1. – 9. klasse 469 1051 765 

 

 

Skolestruktur 

Solrød kommunes skolestruktur er 3 skoler: Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Havdrup skole. 

Uglegårdsskolens afdeling i Jersie bliver nedlagt 1.april 2015, hvor elever og personale overføres til 

Uglegårdsskolen.  

Solnettet 

Vi har i mange år overfor Solrød Kommune påpeget det uhensigtsmæssige i, at vi som Kommunens 

største personalegruppe ikke har adgang til Solnettet. Det er nu endelig muligt for lærerne og børne-

haveklasselederne i Solrød at få adgang til Solnettet. 

 

 

UDDANNELSESFORHOLD  

 

Kompetenceudvikling 

Med folkeskolereformen er det besluttet, at lærere skal have undervisningskompetence i de fag de 

underviser i. Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 undervises af lærere, der enten har undervis-

ningskompetence eller tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse m.v. 

Solrød Lærerforening har i mange år påpeget overfor Solrød Kommune, at lærerne i meget høj grad 

mangler efteruddannelse i skolens fag, så det er positivt, at efteruddannelse prioriteres. 

 

Med dette som udgangspunkt deltog Solrød Lærerforening sammen med andre lokale lærerforeninger 

i møder med UCSJ for at opnå større klarhed om emnet.  
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Lederne bad i samme periode alle lærere om at udfylde en seddel, hvorpå de skulle angive deres 

kompetencer. Målet var at skabe sig et overblik. 

 

Solrød Kommune udarbejdede derefter en lokal plan for kompetenceudviklingen på folkeskoleområ-

det. Solrød Lærerforening har drøftet kompetenceudviklingsplanen med skolelederne og pædagogisk 

konsulent Thomas Petersen. Vi problematiserede blandt andet nødvendigheden af ordentlige vilkår 

for efter- og videreuddannelse, herunder tilstrækkelig tid til opgaveløsningen jævnfør arbejdsmiljøpo-

litikken.  

Der blev set positivt på en ensartet håndtering af efter-/videreuddannelse på skolerne. 

 

I planen for kompetenceudvikling definerer Solrød kommune undervisningskompetence således: ” 

Undervisningskompetence (tidligere linjefag) og kompetencer svarende hertil er ikke nærmere af-

grænset i lovteksten eller i de tilhørende bemærkninger. 

 

”At have kompetencer svarende til linjefag betyder, at læreren fx har en efteruddan-

nelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kur-

susforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til linjefag. Skolens leder må fo-

retage et skøn i denne forbindelse.” 

Undervisningsministeriet  

Med definitionen er det ikke afgørende, hvilke formelle kompetencer en lærer har  

(fx omfang af formel kompetenceudviklingsaktivitet i relation til et undervisningsfag).  

 

Det afgørende er derimod, hvilke kompetencer læreren konkret besidder. Der er således ikke knyttet 

fx et formelt krav til indholdet eller omfanget af kompetenceudvikling, herunder er der ikke krav 

om en bestået prøve, bevis eller lignende. Det er denne definition, der anvendes og lægges til grund 

i en Solrød sammenhæng. 

 

I skoleledelsens vurdering af den enkelte lærers samlede undervisningskompetence i et fag kan der 

peges på tre relevante hovedområder af kompetencer: 

 

• Lærerens faglige viden og færdigheder 

• Lærerens didaktiske viden og færdigheder 

• Lærerens undervisningserfaring 

 

Det afgørende i skoleledelsens vurdering er, om den enkelte lærer reelt har viden, færdigheder, erfa-

ring og handlekompetencer inden for disse hovedområder, som samlet set sætter læreren i stand til 

at varetage undervisningen på niveau med en linjefagsuddannet lærer. 

 

Den enkelte leder skal altså foretage et skøn ud fra den enkelte medarbejders kvalifikationer og der-

efter beslutte, hvad der skal ske. 

 

 

 

 

 

 

For at sikre ordentlige forhold i arbejdsmiljøarbejdet har Solrød Lærerforening udarbejdet en ar-

bejdsmiljøpolitik, hvoraf det fremgår at: 

 

- 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. Ar-

bejdsmiljøet bør være en integreret del af det fagpolitiske arbejde. 

ARBEJDSMILJØ 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Solrød Lærerforening afholder to møder om året mellem arbejdsmiljørepræsentanterne og kredsen. 

Møderne bruges til at sætte fokus på aktuelle emner, information om nyt på arbejdsmiljøområdet og 

til gensidig erfaringsudveksling.  

 

I skoleåret 2014/2015 er desuden iværksat et samarbejde mellem Solrød Lærerforening, AMR´ne 

og BUPL omkring en måling af det psykiske arbejdsmiljø, idet der er sket store ændringer på ar-

bejdspladserne, og en revidering af APVén (arbejdspladsvurderingen) derfor er lovpligtig. 

AMR´ne forestår selv løbende målingen af det fysiske arbejdsmiljø. 

 

Hvert andet år bliver alle ansatte i kommunen bedt om at deltage i en trivselsundersøgelse. Svarene 

dannede i 2013 basis for den psykiske APV. Næste måling er i efteråret 2015.  

 

Kredsen har udarbejdet en AMR-håndbog til arbejdsmiljørepræsentanterne. I den er der alle de re-

levante oplysninger om arbejdsmiljøarbejdet, både hvad der er lovpligtigt gældende, og hvad vi 

lokalt har af aftaler. 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 ikke er, som de skal være.  

 

Én gang om året arrangerer det forpligtende kredssamarbejde en arbejdsmiljøkonference. Både le-

dere, 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 arbejdsmiljøar-

bejdet. 

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

oritere arbejdet med arbejdsmiljøet. 
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REGNSKAB 2014 OG BUDGET 2015 

 

Budget    Regnskab       Budget 

2014       2014    2015 

Indtægter:  

Kontingenter 855.300 847.484 854.508 

Adm. Bidrag, Særlig fond 15.300 15.300 15.300 

Administration ejendom,SF 22.400 22.400 22.400 

Akut fond  74.500 73.445  74.500 
  Indtægter i alt          967.500       958.629               966.708 

 

Udgifter:   
 

 

Kontingenter 13.200 12.178 
 

12.500 

DFL kontingent 13.200 12.178  12.500 

Kontingenter i alt     

Styrelsesudgifter     

Frikøb 640.800 648.323  674.500 

Skattefri diæter 2.000 404  2.000 

Kørselsgodtgørelse 12.000 13.057  12.000 

Forplejning/ møder 9.000 6.594  8.000 

Kongressudgifter 2.500 2.036  2.500 

Generalforsamling 5.000 4.523  5.000 

Gaver 5.000 5.914  5.000 

Kurser kredsstyrelsen 18.000 13.401  5.000 

Medlemsaktiviteter 5.000 5.000  5.000 

Pensionister 5.000 4.665  5.000 

Fagligklub 5.000 5.074  5.000 

Lærerkalender 0 0  2.250 

Styrelsesudgifter ialt 709.300 708.991  731.250 

Kontorhold:     

Lønninger,kontor 17.000 17.754  16.875 

Akkordtillæg 82.600 83.032  86.000 

Pensioner 14.400 14.381  14.900 

Lønsumsagift m.v. 7.340 7.336  7.500 

Kontorartikler 3.500 3.760  3.500 

Porto & gebyrer 1.000 670  1.000 

Telefon, telefax 7.200 5.137  5.200 

Mindre nyanskaffelser 4.000 0  1.000 

Forsikringer 14.000 4.965  6.000 

Revision 7.000 7.000  7.000 

Regnskabsassistanse 8.000 9.119  8.000 

Kredsst. Samarbejde 1.000 554  1.000 

Licens 1.000 962  1.000 

Hjemmeside 2.000 338  1.000 

Aviser, bøger, tidskr. 3.500 3.215  3.500 

Service & reperation 6.725 6.813  3.500 

Leje kontormaskine 1.200 1.200  1.200 

Leje bærbar pc 2.250 2.250  2.250 

Diverse   3.000 1.461    1.000 

Kontorhold i alt 186.715 169.947  171.425 

Lokaleudgifter 

Husleje 

 

12.000 

 

12.000 

  

12.000 

Ejendomsskat 3.500 3.408  3.200 
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Varme & fællesudgifter 28.000 28.215  28.000 

Elektricitet 4.000 3.744  4.000 

Vedligeholdelse 2.000 928  1.500 

Lokaleudgifter i alt 49.500 48.295  48.700 

Skat af forrige års resultat 0 1.550 
 

0 

Renter 
    

Renteudgifter 0 1851  0 

Renteindtægter   0 -2322    0 

Renter i alt 0 -471  0 

 
Indtægter i lat 967.500 958.629  966.708 

Udgifter i alt 958.715 940.490  963.875 

 8.785 18.139  2.833 

Nedbringelse af gæld 21.000 21.000  21.000 

 
Årsresultat 

 
-12.215 

 
-2.861 

  
-18.167 

     

 

Balance/Status 

 

Aktiver Passiver 

Anlægsaktiver 

Inventar 

 

0 

 

Omsætningsaktiver  
Indestående bank 485.389 

Tilgodehavender 26.688 

Egenkapital  

Kapitalkonto, primo  99.472 

Årets resultat  18.139 

Hensættelser  5.000 

Gæld   
Skyldige kreditorer  282.577 

Skyldig særlig fond  100.192 

Øvrige udgiftskreditorer  6.697 

 
Balance: 

 
512.077 

 
512.077 
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SÆRLIG FOND 
 

Anlægsaktiver 

 Aktiver Passiver 

Ejendomsværdi Egeparken 
 

970.000 
 

Omsætningsaktiver    

Indestående bank  288.187  
Tilgodehavender  100.191  

Egenkapital    

Kapitalkonto primo   1.413.430 

Ejendomsvrdering nedsat 

Årets reaultat: 

Husleje 

 

 
12.000 

 -30.000 

Leje kopimaskine 1.200   
Leje pc 2.250   
Renteindtægt m.v. 3.298   
Køb af kopimaskine -6.000   
Bankgebyrer -100   
Administration -37.700  -25.052 

 
 

 

  

1.358.378 
 

1.358.378 

 
 

Revisorerklæring 
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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. For 2014 er det 3,73 kr. pr. km.  

 

Frikøb  

Det samlede frikøb for skoleåret 2014-2015 sættes til et timetal svarende til 1,37 normering. Dvs. 

ingen ændring i forhold til skoleåret 2013/2014. Kredsstyrelsen beslutter frikøbets fordeling. 

 

Tillæg 

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

læggets størrelse udgør for formanden 37,03 kr., næstformanden 29,35 kr., kredsstyrelsesmedlem-

mer i ”den lukkede gruppe” 18,51 kr., og OK ansatte 29,35 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 125 for ansatte over 18 år. 

Kredsstyrelsen kan ikke modtage vederlag som medhjælp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASTSÆTTELSE AF YDELSER TIL 

KREDSSTYRELSEESMEDLEMMER 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. 

Kontingentet er sammensat af det aktuelle kontingent til hovedforeningen, og det aktuelle kontin-

gent til kredsen. 

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

Kredsstyrelsen bemyndiges til løbende at regulere det samlede kontingent med det beløb, kongres-

sen vedtager at ændre kontingentet til hovedforeningen med. 

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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§ 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 hjemmeside, www.srlf.dk  og på www.folkeskolen.dk 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. 

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, ved 

opslag i på Solrød Lærerforenings hjemmeside, www.srlf.dk , på www.folkeskolen.dk 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  

 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. 

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

 

§ 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. 

 

 

Vedtaget på generalforsamling den 20.03.2012 
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          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 

 

Nedenstående politik omhandlende samarbejdet mellem lærere og 

pædagoger foreslås fjernet. 
 

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  

 

 

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. 
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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 


