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Forord 
 

Kære medlemmer 

Den skriftlige beretning for Solrød Lærerforening 2021/22 dækker, sammen med den mundtlige 

beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 31. maj 2021-14. marts 2022 

Årsberetningen indeholder, udover selve beretningen, forslag til forretningsorden og årsregnskab 

for 2021.  

Med henblik på at placere beretningen centralt i generalforsamlingens debat og gøre beretningen 

overskuelig, fokuseres på udvalgte områder af Solrød Lærerforenings daglige arbejde.  

Dette er ikke et udtryk for, at der ikke arbejdes med områder, der ikke er nævnt i beretningen, eller 

at disse er blevet nedprioriteret.  

Beretningen giver således indblik i nogle af de opgaver, der har været i årets løb – 

opgavebeskrivelse, de faktuelle præmisser, såvel overenskomstmæssige som politiske, samt den 

lokale løsning og eventuelle afledte opgaver.  

Den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, skal dels betragtes som et 

uddybende supplement til denne skriftlige årsberetning, dels som et bud på de kommende 

udfordringer og arbejdet med disse. 

 

Vel mødt til Generalforsamlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Skriftlig beretning Solrød Lærerforening 2022  

 

3 
 

Endelig dagsorden 
 

Generalforsamling i Solrød Lærerforening 

 

Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 16 på Munkekærskolen 

Sted: Personalerummet 

 

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægter: 

 

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 2022.  

 

 

8. Valg i henhold til vedtægterne § 8 
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a) Formand 

b) Næstformand 

c) Kasserer 

d) 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter for de kritiske revisorer 

   

 

9. Eventuelt 

 

 

Ad 8.  

Formand: Tanja Siiger, Havdrup Skole – genopstiller  

Næstformand: Claus Juul Jensen, Munkekærskolen - genopstiller  

Kasserer: Helle Loch Nyboe, Havdrup skole – genopstiller 

Kritiske revisorer: Henrik Bådum, Uglegårdsskolen – genopstiller, Rasmus Willert, 

Munkekærskolen – genopstiller 

Suppleanter for de kritiske revisorer: Frederik Hevring Troulsen, Munkekærskolen – genopstiller, 

og så skal der vælges endnu en suppleant. 

Generalforsamlingen suspenderes i 20-30 minutter efter beretningen for at give plads til en dialog 

ved bordene. Generalforsamlingen genoptages efterfølgende. 
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Arbejdstid 
Selvom den nye arbejdstidsaftale på lærerområdet blev vedtaget ved medlemsafstemning tilbage i 

2020, blev det først i skoleåret 21/22, at vi kunne se effekten på opgaveoversigten. Kredsstyrelsen 

i SRLF har gennem et forløb med forhandling og samarbejde med 

kommunen/skolelederforeningen, arbejdet på at tilpasse og implementere A20 til Solrødaftalen. 

I praksis betyder det først og fremmest, at lærernes forberedelse nu er adskilt fra alle andre 

opgaver. Det har været et klart mål både med A20 og vores lokalaftale at sikre en 

gennemsigtighed i arbejdstiden og med adskillelsen af forberedelsen, mener vi at være nået et 

stort skridt i den retning. Herunder kan også nævnes adskillelsen af elevpausetiden, som tidligere 

var en del af faktoren. 

Det har været et stort og svært arbejde at tilpasse overenskomsten til den måde vi driver skole på 

i Solrød, men vi har haft en god og åben dialog med parterne undervejs, og vi har draget stor nytte 

af de inputs, der er kommet undervejs fra medlemmerne, tak for det! Der er stadig elementer i 

aftalen, vi kan implementere bedre eller anderledes nu, hvor vi har et erfaringsgrundlag. Det vil vi 

fortsat arbejde på. 

Endvidere skal det nævnes, at vi i år er blevet enige om en aftale for vilkår og tildelingen af tid til 

både TR og FTR. Vi tror på, at den nye aftale vil være med til at sikre fornuftige vilkår for 

udførelsen af de krævende opgaver for tillidsrepræsentanterne - ikke mindst i forbindelse med 

A20. De ansatte på læreroverenskomst i PPR og væksthus arbejder i øjeblikket efter A20, men der 

pågår forhandlinger. 

 

Kongres 
Inden den egentlige start på kongressen afholdt Danmarks Lærerforening (DLF) i tilknytning til 

kongressen en nyskabelse: Udviklingsforum. Formålet var at skabe rum for mere uformelle 

drøftelser af forenings- eller politikudviklende karakter. Alle kredsstyrelsesmedlemmer var 

inviteret. SRLF var repræsenteret med 2 medlemmer fra kredsstyrelsen. Her blev drøftet temaer 

som rekruttering og fastholdelse, efter- og videreuddannelse, mellemformer, debatkultur, 

seniorpolitik mm. Det var en meget givende dag, hvor alle inviterede havde mulighed for at ytre 

sig i forhold til emnerne.  

På selve kongressen blev formandens beretning efterfølgende behandlet i temaer. Under 

behandlingen kom særligt inklusion, arbejdstid og tillidsrepræsentanternes vilkår til at fylde. 

Mange beretninger fra kredse, arbejdspladser og klasseværelser nåede kongressens talerstol. Alt i 

alt var det en kongres, der summede af høje forventninger til det samarbejdsspor, vi arbejder i. De 

udfordringer – og problemer – vi ser i folkeskolen, skal ikke negligeres eller ”tales op” i 

samarbejdets ånd, men de skal løses i fællesskab. Vi skal være sammen om skolen. 
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Professionel kapital 
Arbejdet med professionel kapital, som vi startede på tilbage i 2020, har i det forgangene år ligget 

relativt stille. Det skyldes, som meget andet, primært udfordringerne med Corona-epidemien. 

Men også arbejdet med at få den lokale arbejdstidsaftale, som vi havde travlt med at få klar til det 

nye skoleår. Vi har dog haft stor gavn af de erfaringer vi gjorde os, særlig i forbindelse med den 

undersøgelse lærerne deltog i. Det gav os både en retning og et samtalegrundlag i forhandlingen 

og arbejdet med lokalaftalen. 

Vi er dog på ingen måde færdige med professionel kapital. Det er som bekendt en proces og ikke 

et projekt. Vi er i fællesskab med kommune og skoleledere i gang med at drøfte det videre forløb 

for arbejdet. 

 

Forpligtende kredssamarbejde 
Solrød Lærerforening indgår i forpligtende kredssamarbejde, Sjælland på Tværs (SPT), med Roskilde, 

Køge-Stevns, Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Greve og Lejre. For at kvalificere den fagpolitiske 

drøftelse er der aftalt en procedure, hvor kredsformændene mødes for at udarbejde dagsorden for 

møderne og drøfte temaer af fælles interesse. 

 

Formandsnetværk 
De 8 kredsformænd mødes for at forberede møderne i det forpligtende kredssamarbejde og 

drøfte aktuelle fagpolitiske problemstillinger. Møderne foregår på skift i de enkelte kredse. 

 

Pædagogisk forum 
Udvalget har til opgave at styrke kredsenes arbejde med skolernes pædagogiske udviklingsarbejde 

og inddrage foreningens øvrige politiske kerneområder i det pædagogiske felt. I år med et særligt 

fokus på inklusion/specialundervisning og mellemformer. 

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

kompetenceudvikling og handlemuligheder. 

En opgave for den pædagogisk ansvarlige i Solrød Lærerforening er at deltage i 

planlægningsarbejdet af den årlige pædagogiske konference i det forpligtende kredssamarbejde 

samt at deltage i denne sammen med interesserede lokale samarbejdspartnere. Denne har 

desværre ikke været mulig at gennemføre grundet Corona, men i oktober 2022 er vi igen på banen 

med et spændende program til en konference med temaet mellemformer, som er under udvikling 

i de fleste kommuner i Danmark i dag. På konferencen sættes fokus på de områder, hvor 
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mellemformer kan være en god investering til gavn for eleverne og ikke bare endnu en 

spareøvelse. 

 

Arbejdsmiljøforum 
Forummet har til opgave til enhver tid at være opdateret på gældende lovgivning, og gøre 

tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne i kredsene opmærksom på ny 

lovgivning. 

Forummet har fokus på: At der er et godt og sundt arbejdsmiljø i kommuner kredsene dækker og, 

at medlemmerne af forummet har tæt kontakte til AMR på skolerne. 

Den årlige arbejdsmiljøkonference, som skulle have været afholdt i februar måned, er flyttet til 

april måned. Derudover afholdes min. 4 årlige møder med stor vægt på erfaringsudveksling og 

inspiration.  

Generelt har arbejdsmiljøet i 2021 været under pres pga. Coronapandemien. Den gentagne 

omstilling fra almindelig skole til virtuel undervisning har presset lærerne, som til tider har skullet 

omstille sig meget hurtigt. Det store smittepres med mange syge elever og lærere med Covid19 

har også udfordret arbejdsmiljøet. Derudover har de længere hjemsendelsesperioder for mange 

lærere været en mental såvel som fysisk udfordring i form af de mange timer foran skærmen og 

manglende kollegiale fællesskab. 

 

Fraktion 4 
Udvalgets arbejde består af to dele. Dels møder i pensionistforum i det forpligtende 

kredssamarbejde, dels planlægning af lokale aktiviteter for medlemmer af Fraktion 4 i Solrød 

Lærerforening. 

Arbejdet har ligget stille grundet Corona, men er nu kommet i gang igen, og møderne i det 

forpligtende kredssamarbejde er genoptaget. Medlemmerne af Fraktion 4 har i november været 

en tur på Kronborg, og der er pt. planlagt 5 ture i 2022. 

Kredsstyrelsen foreslår at overføre de afsatte midler til Fraktion 4 til budgetåret 2022. 
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Regnskab for 2021 og budget for 2022 
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Revisorerklæringer 
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Fastsættelse af ydelser for kredsstyrelsesmedlemmer og 

rengøring 
Godtgørelse af udgifter 

Ved deltagelse i møder/kurser både af enkelte og flere dages varighed godtgøres udgifter 

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

Transport  
Der ydes kørselsgodtgørelse for transport nødvendiggjort af kredsstyrelsesarbejdet. Statens 

takster anvendes. For 2021 var det 3,44 kr. pr. km. For 2022 er det pt. 3,51 kr. pr. km.  

Der er dog varslet en eventuel stigning pga. den politiske situation i Europa i øjeblikket. 

Kredsstyrelse vil derfor gerne have generalforsamlingens godkendelse til at regulere taksten i 

løbet af året for at følge med statens takst. 

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

Tillæggets størrelse er fastsat ud fra generalforsamlingsbeslutning 2006: 

Formanden aflønnes med 30 kr/time 

Næstformand aflønnes med 20 kr./time 

Øvrige aflønnes med 15 kr./time 

OK-ansatte får yderligere 15.kr/time. 

På generalforsamlingen 2018 blev det yderligere tilføjet, at de ovenstående akkordtillæg skal 

indeksreguleres årligt fra ”06-kr.” til ”nutids kr.” og modregnes det generelle undervisertillæg for 

hver enkelt kredsstyrelsesmedlems undervisningstid og frikøb. Alle beløbene tillægges pension. 

Derfor er akkordtillægget for 2022 til kredsstyrelsen: 

For formand: 43,71 kr. pr time. 

For næstformand: 23,57 kr. pr. time. 

For kasserer: 5,87 kr. pr. time. 

De nye beløb er modregnet det generelle undervisningstillæg, som alle får pr. 1. august 2015.  

Da der ikke "tabes" på undervisningstillægget, som er ens for henholdsvis alle tjenestemænd og 

OK-ansatte uanset timetal eller frikøb, bortfalder tillægget for øvrige 

kredsstyrelsesmedlemmer/TR i kredsregi.  

Vederlag til medhjælp 
Der ansættes en rengøringshjælp svarende til 5 timer pr. måned. Aflønning i henhold til gældende 

HK-overenskomst med et tillæg. Timelønnen er p.t 90 kr. for ansatte under 18 år og 125 kr. for 

ansatte over 18 år.  

Kredsstyrelsen kan ikke modtage vederlag som medhjælp. 
 


