
 

 
 

Generalforsamling 20. marts kl. 16.30 

på Skolen på Herredsåsen 
 

 

Hvorfor skal du komme til generalforsamling? 

Det skal du, fordi det er vores fælles fagforening, hvor du kan høre om den aktuelle situati-

on, som på det tidspunkt blandt andet vil være, at periodeforhandlingerne om en arbejdstids-

aftale lige er startet. Formand for foreningens overenskomstudvalg, Gordon Ørskov Madsen 

vil orientere om de allersidste ting… 

Så vil du også høre om kredsens arbejde gennem det sidste år, og hvordan vi ser fremtiden 

som lærer i Kalundborg Kommune og på Synscenter Refsnæs.  

Det er på generalforsamlingen, vi gennem mundtlige beretning og vedtagelser lægger den 

politik, som kredsen skal føre, – det håber vi at få en god debat omkring. 

Så er det i år en valggeneralforsamling, hvilket betyder, at der skal være valg af formand og 

valg til kredsstyrelsen. 

 

Jeg har i mandags fortalt tillidsrepræsentanterne, at jeg ikke genopstiller til formand i 

Kalundborg Lærerkreds. Det har været 14 spændende år som formand i Kalundborg 

Lærerkreds, med et fantastisk fællesskab med jer og en fantastisk opbakning fra jer – 

stor tak for jeres tillid! 

Men nu er det tid til nye kræfter. Jeg er her 100% som formand frem til 1.4., fortsætter 

som fællestillidsrepræsentant skoleåret ud, og går derefter på pension 1.8.20. 

 

Der er sendt opslag om generalforsamling ud til jer og til tillidsrepræsentanterne, så husk 

tilmelding. 

Den endelige dagsorden og skriftlige beretning udsendes senest 13. marts. 

Hvis du er interesseret i at stille op til valget, så er der også udsendt opslag herom, ligesom 

du er meget velkommen til at henvende dig til kredskontoret for at høre nærmere om, hvad 

arbejdet indebærer. 

Karen Sørensen, kredsformand 
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Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 
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Vinterferie 

forude – nyd 
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General- 

forsamling 

Fredag d. 
20. marts 

Kl. 16.30 
På Skolen på 

Herredsåsen 

Indbydelse 
Sendt på 

DLFInSite 
 

 

 
 

 
 

”Kom til 
seniormøde 

og hør om  

din pension” 
i Slagelse 

24. marts  
Kl. 16.30 
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Lærernes  
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Seniormøde? 

Snup et  
Informations- 

Møde” 

I Kalundborg 
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Kl. 16.30 
Tilmelding 

På  

LP 

PENSION.dk 
 
 

 
 



 

 

Professionel kapital 
 

Jeres besvarelse fra før jul er nu behandlet af analysefirma, og der er sendt rapporter for den 

enkelte skole til skolens leder/MED-udvalg. Ligeledes har kommune og kreds modtaget en 

rapport for det samlede skolevæsen. 

Den 19.-20. februar afholdes internat for samtlige skolers ledere/TR/AMR, hvor man skal 

arbejde med de udfordringer, som har vist sig, og med sparring fra konsulenter fra DLF og 

Tage Søndergaard skal hver skole udarbejde en handleplan, som kan understøtte den profes-

sionelle kapital på skolen og som alle medarbejdere vil blive inddraget i.  

Karen Sørensen, kredsformand 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinær kongres onsdag den 5. februar 2020 

 
Som vi før har skrevet om i Nyhedsbrevet, barslede Lærerkommissionen med sin rapport 

kort før jul 2019. Kommissionen blev nedsat efter OK18, hvor det som bekendt ikke lykke-

des at enes om en arbejdstidsaftale for os lærere. Rapporten er kommet med nogle anbefalin-

ger, som ligger til grund for de periodeforhandlinger mellem DLF og KL, som starter i be-

gyndelsen af marts. Periodeforhandlinger betyder, at der forhandles – og hvis parterne enes 

om en aftale, skal den sendes til afstemning blandt medlemmerne. HVIS aftalen forkastes, 

ender det ikke med en konflikt, som det ville gøre til de almindelige overenskomstforhand-

linger. 

Men vi håber selvfølgelig, at forhandlingerne lykkes. Især selvfølgelig, fordi lærerne har 

brug for en aftale, som er bindende, og som kan give mærkbar værdi for lærerne. På kon-

gressen gav mange udtryk for det, som Hovedstyrelsen selvfølgelig også godt ved, - at vi 

ikke har brug for flere uforpligtende hensigtserklæringer. Denne gang skal det lykkes at sæt-

te L409 ud af kraft, – hvilket sker, hvis en ny aftale kommer i hus. 

Vores forhandlere ser optimistisk på mulighederne denne gang, hvor der er ny top i KL, - 

folk som helt tydeligt støtter, at der skal indgås en aftale. Og som er enige i, at de problem-

felter, som kommissionsrapporten udpegede, skal løses i den kommende aftale. Desuden har 

vi en regering, som har fokus på folkeskolen og et ønske om at styrke den.  

På kongressen blev der diskuteret og fremsat forskellige ændringsforslag til Hovedstyrelsens 

oplæg til forhandlingerne. Da der jo er tale om forhandlinger, var kongressen lukket for of-

fentligheden, og man kan ikke så konkret fortælle, hvad strategien er, men det er vores vur-

dering, at Hovedstyrelsen og Anders Bondo specielt jo har hørt og er enige i medlemmernes 

behov for en aftale, der sætter ordentlige rammer om lærernes arbejdsliv. Man skal bare hu-

ske, at en overenskomstforhandling IKKE kan skaffe flere ressourcer til folkeskolen, - den 

kamp skal føres på andre måder. 

Lone Varming, næstformand 
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Kl. 16 
Indbydelse 

udsendt på  
DLFInsite  

 
 

 

 
 

 
Åbningstider 

Kredskontoret: 
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 

Onsdag 10-17 
Torsdag10-15 

Fredag 9-13 
 

 
 

 
 

 

Hoved 
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