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Forord 
 

Kære medlemmer 

Den skriftlige beretning for Solrød Lærerforening 2022/23 dækker, sammen med den mundtlige 

beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 15. marts 2022 til 21. marts 2023 

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

for 2022.  

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 
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Endelig dagsorden 
 

Generalforsamling i Solrød Lærerforening 

 

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 16 på Havdrup Skole 

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 2023.  

 

8. Eventuelt 
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Generalforsamlingen suspenderes i  ca. 30 minutter efter beretningen for at give plads til en dialog 

ved bordene. Generalforsamlingen genoptages efterfølgende. 

 

Det reviderede regnskab fra foregående regnskabsår og forslag til budget og kontingent for det følgende 

budget- og kontingentår kan læses i den skriftlige beretning. Den kan findes på hjemmesiden www.srlf.dk 
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Arbejdstid 
Det var i foråret 2021, at vi indgik “Solrødaftalen” der er lokal tilpasning af A20. Det betyder, at det 

på nuværende tidspunkt er 2. år aftalen er i praksis. Hovedmålet med aftalen var at sikre 

forberedelsestiden og gøre den synlig ved at adskille den fra andre opgaver. Derfor er de tidsrum 

elevernes holder pause nu i sin egen pulje i stedet for sammenblandet med forberedelsen som 

tidligere.  

Nye aftaler tager tid at vænne sig til og ikke mindst implementere. Derfor har kredsen været i 

løbende dialog med TR og ledelse på skolerne især op til fagfordelingerne. Efterfølgende har vi lagt 

mange kræfter i at samle data fra alle opgaveoversigter. Dette gør vi, både for at måle på om 

aftalens principper bliver efterlevet i praksis, men også for at undersøge om fordelingen af 

arbejdstid på skolerne i kommunen ligger nogenlunde på linje. Det giver os derudover nogle data, 

vi kan bruge til at sammenligne os med andre kommuner. 

I aftalen er der indlagt en række af møder mellem SRLF og kommunen, hvor ovenstående bliver 

drøftet. Der afholdes også møder hvor TR og AMR fra hver skole deltager. Endelig er 

skoleplansmøderne også en del af aftalen, hvor alle lærere har mulighed for at komme med inputs 

og kommentarer til skolens og kommunens prioriteringer. Alt dette er en del af det løbende 

arbejde, vi udfører, for at opnå målet om at arbejdstidsaftalen kan virke efter hensigten. 

 

Kongres 
Kongressen var i år en 2-dages kongres uden valg. Der var på forhånd udvalgt to hovedtemaer til 

dagsorden: inklusion og rammer og vilkår for det gode arbejdsliv. Der var stor debatlyst om begge 

temaer. Debatten om inklusion havde afsæt i foreningens materiale ”Samarbejde om inklusion”. 

Resolutionen, der blev vedtaget, opfordrer de nyvalgte folketingsmedlemmer til at leve op til 

deres politiske ansvar: ”I den netop overståede valgkamp har børn og unges manglende trivsel 

været i fokus. Det er nu, I valgte politikere og det samlede folketing skal leve op til det store ansvar, 

som I er blevet givet.”  

Der var også fremsendt tre forslag til ændringer af vedtægterne: en om 2-årige kongresperioder, 

en om 2- eller 4-årige valgperioder for kredsformænd og kredsstyrelser, samt en om ændringer 

om, hvordan hovedstyrelsen vælges. Ingen af forslagene blev vedtaget. 

Læs mere om kongressen her. 

 
 

 

https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2022
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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 
Som led i det forpligtende samarbejde ”Sjælland på tværs” har vi været repræsenteret i møder og 

kurser med formålet at styrke kredsens viden og handlemuligheder inden for uddannelsespolitiske 

emner. Vi har bl.a. drøftet tiltag, udvikling og kvalificering af inklusionstjeklisten, hvor 

elevrettigheder og den rette undervisning til alle elever har været i fokus. 

Input til tjeklisten bringes ind i samarbejdet ”Sammen om skolen” både nationalt og lokalt i vores 

kommune. For at opnå bedre sammenhæng mellem ambitioner og ressourcer i den inkluderende 

undervisning peges der bl.a. på tid til opgaverne, ordentlig efteruddannelse og to-lærerordninger. 

Som resultat af arbejdet med inklusionstjeklisten har DLF udarbejdet et inspirationsmateriale, 

“samarbejde om inklusion”, der skal støtte arbejdet lokalt og sikre, at skolens parter får drøftet de 

væsentlige faktorer, som tilgodeser elevernes ret til undervisning og lærernes mulighed for at 

lykkes med opgaven. Det er meningen, at det skal skabe forandringer, og ved uholdbare løsninger 

skal man kunne bringe det videre til dem, der kan tage ansvar og træffe beslutninger. 

Vi ønskede en afskaffelse af de nationale test, men politikkerne ville fortsat have et måleredskab. 

Dermed så overgangstestene dagens lys. Af andre nye initiativer, som sættes i gang fra dette 

skoleår og til skoleåret 26/27, kan nævnes risikotest for ordblindhed, meddelelsesbog til dialog 

mellem skole og hjem samt ændring af uddannelsesparathedsvurderinger. Endelig går man fra 

kvalitetsrapporter til skoleudviklingssamtaler mellem skoler og kommuner. 

I vores pædagogiske udviklingsforum har vi afholdt en konference med mellemformer som 

hovedemne og co-teaching som redskab i den sammenhæng. Mellemformer er midlertidigt, og co-

teaching kan være almindelig praksis. 

Den pædagogiske debatkultur på skolerne kræver stadig opmærksomhed. Det er den 

professionelle stemme i forhold til prioritering af ressourcer. Skoleplanen og drøftelse af denne 
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kunne være et godt afsæt. Hvordan får vi skabt en kultur for debat, hvor vi kombinerer teoretisk 

tilgang med erfaring? 

 

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 blev afholdt i februar i Ringsted Kongrescenter. Temaet i år var 

stress med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og den nye bekendtgørelse. Der er generelt stor 

tilslutning fra skolerne i Solrød, der deltager med både ledere, tillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljørepræsentanter. Det giver et godt grundlag for dialog og et fælles referencepunkt i 

forhold til eventuelle tiltag eller fokusområder. Forummets repræsentanter, som udover at 

planlægge konferencen, afholder min. 4 årlige møder med stor vægt på erfaringsudveksling og 

inspiration.  

 

Fraktion 4 (pensionister og efterlønnere) 
Udvalgets arbejde består af to dele. Dels møder i pensionistforum i det forpligtende 

kredssamarbejde, dels planlægning og administration af lokale aktiviteter for medlemmer af 

Fraktion 4 i Solrød Lærerforening. 

Efter et par hårde sæsoner med Corona er turudvalget i fraktion 4 nu godt i gang igen. I det 

forgangne år har der været arrangeret tur med showbåd, rundvisning i Davids samling, Danmarks 

fossile koralrev og Jim Lyngvilds udstilling om Inorrooq – hamskifteren. 
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Regnskab for 2022 og budget for 2023 
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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 2022 var det 3,51 kr. pr. km indtil april, hvor den blev reguleret til 3,70 kr. 

pr. km. For 2023 er det pt. 3,73 kr. pr. km.  

Skulle der i årets løbe ske en regulering af statens takst, vil kredsens takst følge samme regulering.  

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 2023 til kredsstyrelsen: 

For formand: 48,47 kr. pr time. 

For næstformand: 26,99 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. 
 


