
   
 
 
 
 
 
 
 
      

 
GENERALFORSAMLING 

 
Onsdag den 20. marts 2019  

kl. 16.15 
i Vejlebroskolens kantine 

 
Hermed fremlægges den skriftlige  

beretning for 2018 til debat. 
 
 

På kredsstyrelsens vegne  
vel mødt til generalforsamlingen. 

 
 
 

Joan Jørgensen 
kredsformand 

 



 
 

2 

INDDELING AF DEN SKRIFTLIGE BERETNING I HOVEDAFSNIT: 
 

1. BERETNING ........................................................................................................... 3 

OK-18: ...................................................................................................................... 3 
NY START: ................................................................................................................. 5 
ARBEJDSTID LOKALT I ISHØJ: .................................................................................... 5 
ISHØJ KOMMUNES BUDGET 2019: .............................................................................. 6 
UU: ........................................................................................................................... 7 
KONGRESSER 2018: ................................................................................................... 8 
JUBILÆUM: ................................................................................................................ 9 
ER VI GEARET TIL FREMTIDEN: .................................................................................. 9 
ARBEJDSMILJØ: ....................................................................................................... 10 
SAMARBEJDET MED ISHØJ KOMMUNE: .................................................................... 11 
HOVEDMED: .......................................................................................................... 11 
DET FORPLIGTENDE KREDSSAMARBEJDE – HOVEDSTADEN VEST: ........................... 11 
FREMTIDIGT VIRKE: ................................................................................................. 11 
KREDSWEEKEND – FREDERIKSDAL: ......................................................................... 12 
KONTORETS ARBEJDE: ............................................................................................. 13 
SKOLERNE: .............................................................................................................. 13 
ISFUGLEN: ............................................................................................................... 21 
KREDSSTYRELSEN BESTÅR AF: ................................................................................ 22 
ALDERSFORDELING: ................................................................................................ 23 

2. REGNSKAB: ......................................................................................................... 25 

3. FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN: ....................................................... 34 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

1. Beretning  

 

OK-18: 

 
Klokkerne havde knap nok ringet 2018 ind, inden arbejdstøjet igen blev hevet frem og 
Danmarks Lærerforenings forhandlere fortsatte de indledende forhandlinger med KL og 
moderniseringsstyrelse, der allerede var blevet indledt den 4. december. 
 
Forud for dette var gået et efterår, hvor retorikken var blevet skærpet med ord som lønfest, 
usikkerhed om den betalte frokostpause og musketereden. 
 
Baggrunden var, at Forhandlingsfællesskabet og CFU tilbage i oktober måned havde 
skrevet et åbent brev, hvori de meddelte KL og Moderniseringsstyrelse, at der skulle være 
reelle forhandlinger mellem lærerne og arbejdsgiverne om lærernes arbejdstid, inden de 
øvrige forhandlere ville begynde deres forhandlinger. 
 
Efter de indledende drøftelser og udveksling af krav, kom der alvor bag ordene den 15. 
december 2017, hvor de øvrige forhandlinger blev sat på standby med kravet om realitets-
forhandlinger for lærerne omkring vores arbejdstid. 
 
Standby-situationen stod på indtil den 22. januar 2018, hvor Danmarks Lærerforening in-
formerede om, at der var reelle forhandlinger. 
 
Herefter forsøgte vores forhandlere igennem lange og svære forhandlinger at lave en ar-
bejdstidsaftale, der skulle modsvare andre offentlige ansattes vilkår.  
Helt konkret forsøgte man at lave en aftale om opgørelse af arbejdstid med efterfølgende 
udbetaling af overtid.  
 
Ikke fordi, at det var drømmescenariet ude på skolerne, men for at få en aftale, der inde-
holdt ”noget af værdi”, som senere kunne veksles til andre områder.  Dette lykkedes ikke, 
og det nærmeste vi kom, var en halvårsnorm/status på arbejdstid med afspadsering 1:1 og 
overførsel af ‘undertid’, hvilket er uhørt og slet ikke var acceptabelt. 
 
Resultatet for lærerne og de øvrige offentlige ansatte kom aldrig, og den 23., 26. og 27. 
februar brød forhandlingerne sammen på både det statslige, det kommunale og det regio-
nale område. 
 
Det første møde i forligsinstitutionen var den 1. marts og den 2. marts kom der konflikt-
varsler fra samtlige organisationer. 
Organisationerne varslede strejke for ca. 10 % af arbejdsstyrken - knap 100.000 ansatte.  
Modsvaret kom den 7. marts, hvor arbejdsgiverne varslede lockout af knap 440.000 ansat-
te! 
 
Herefter fortsatte forhandlingerne i forligsinstitutionen (for åbne vinduer), mens der rundt 
om i landet og inde foran forligsinstitutionen var stor opbakning til demonstrationer på 
tværs af fagbevægelsen, herunder stormødet i Fredericia, hvor 10.380 tillidsvalgte mødte 
op under sloganet En Løsning For Alle.   
 
På trods af demonstrationer og forhandlingerne kom der ikke et resultat i forligsinstitutio-
nen og forligsmanden valgte den 28. marts at udskyde konflikten i 14 dage.  
Lige lidt hjalp det og den 18. april udskød forligsmanden for anden og sidste gang konflik-
ten. 
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Den 25. april om morgenen kunne man se i liveudsendelserne fra Bredgade uden for for-
ligsinstitutionen, at LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening havde indgået forlig, 
hvormed de i andres øjne brød musketereden.  
 
Den 27. og 28. april blev der så indgået forlig på først det kommunale og herefter det regi-
onale og statslige område. Mere end 4 måneders forhandlingerne var afsluttet. 
Hvad man end måtte mene om dette er det flot, at musketereden holdt så langt og det en-
delige resultat er da også et resultat af, at fagbevægelsen stod samlet. 
 
Der var store forventninger blandt lærerne, da Anders Bondo som formand for forhand-
lingsfællesskabet, efter 5 måneder med først ordinære forhandlinger og siden hen i forligs-
institutionen, stod klar med et resultat.  
 
Det viste sig desværre hurtigt, at det ikke var som lærerne havde håbet, da vores krav om 
en arbejdstidsaftale ikke blev honoreret. 
Som det eneste af de 3 fælles krav. som fagbevægelsen havde stået sammen om, var vi 
ikke kommet i hus. 
 
Derimod fik vi, udover lønstigninger og en aftale om lejrskole, som det væsentligste en 
undersøgelseskommission og et ”Ny Start” samarbejde. 
Det var i 11. time forhandlet på plads mellem Anders Bondo og Michael Ziegler i erkendel-
se af, at begge parter havde et ansvar for at komme videre.  
 
Det samlede resultat blev således: 
 

 Lønramme på 8,1 procent over de næste tre år. Privatlønsværnet afskaffes og er-
stattes af en lønregulering, der skal sikre, at den offentlige lønudvikling følger den 
private. 

 

 Spisepausen sikres. På statens område ved en eksplicitering i overenskomsten. I 
regionerne og kommuner ved en såkaldt betryggelse. 

 

 Der afsættes særlige puljer til ligeløn og til at løfte lavtlønsgrupper samt en særlig 
rekrutteringspulje på over 500 mio. kr. målrettet social- og sundhedsassistenter og 
sygeplejersker. 

 
Det lykkedes ikke parterne at indgå en aftale om lærernes arbejdstid. I stedet skal en un-
dersøgelseskommission frem mod 2021 kulegrave arbejdstidsreglerne. 
 
Resultatet kom til afstemning i de respektive faglige organisationer og der blev, på nær fra 
et enkelt fagforbund, stemt ja.  
I Danmarks Lærerforening stemte 41.939 medlemmer, svarende til en stemmeprocent på 
78,1 %. På det kommunale og statslige område stemte 74,6 % ja til OK-18 og 25,4 % 
stemte nej. 
 
I Ishøj Lærerkreds stemte 70,5 % af medlemmerne, hvilket er 210 ud af 298 stemmeberet-
tigede medlemmer.  Heraf stemte 70,5 % ja og 29,5 % nej. 
 
Lærerne fik ikke en ny arbejdstidsaftale i OK-18, men en kommission, der skal lave forar-
bejdet forud for OK-21 og komme med deres anbefalinger i slutningen af 2019.  
 



 
 

5 

Ligeledes er der under parolen ”Ny Start” flere steder kommet skred i samarbejdet og de 
lokale forhandlinger om aftaler.  
I Ishøj havde vi forhandlinger med kommunen i januar.  
 
Håbet er dermed, at vi af asken fra OK-18 har sået et frø, der lokalt såvel som på lands-
plan resulterer i forbedringer frem mod OK-21 og en reel arbejdstidsaftale i 2021. 

 
Ny start: 

 
”Ny start” projektet, der blev en del af OK-18 resultatet, er KL’s og LC’s ønske om i samar-
bejde at styrke arbejdsmiljøet, lærernes professionelle kapital, sætte fokus på god under-
visning og kompetent ledelse. 
 
Det er parternes ønske, at det fornyede centrale samarbejde kan inspirere til et styrket 
samarbejde lokalt mellem kommuner og kredse/lokale repræsentanter.  
 
”Ny start” samarbejdets aktiviteter: 
 

 Undersøgelse af hvilke elementer, der vil kunne påvirke rekruttering og fastholdelse 

positivt, herunder arbejdstidsregler.  

 Kortlægning af initiativer, der kan sikre nyuddannede en god start i lærerlivet, her-

under gennem arbejdstidsregler og ved at vurdere behovet for justeringer af lærer-

uddannelsen og tilrettelæggelse af praktik. 

 Undersøgelse af, hvordan det lokale samarbejde mellem ledelse og TR kan styrkes. 

 Iværksættelse af andre initiativer, såsom afdækning af bureaukrati og overstyring, 

anvendelse af viden fra forskning og fokusering på kerneopgaven og godt forældre-

samarbejde. 

Formand og næstformand havde et 1. møde i november med skolechef Susanne Poulsen 
og en repræsentant for skolelederne, hvor vi drøftede de udfordringer, vi hver især ser på 
skoleområdet og især omkring rekruttering og fastholdelse. 
 
Det blev aftalt, at der afholdes et nyt møde med udgangspunkt i Ny Start samarbejdet efter 
at vi havde holdt det planlagt møde i januar med borgmester Ole Bjørstorp. 

 

Arbejdstid lokalt i Ishøj: 

 
Lige inden jul i 2017 skrev kredsformanden til Borgmester Ole Bjørstorp og foreslog, at 
mødes og evaluere administrationsgrundlaget. Han svarede tilbage, at det kunne vi aftale 
nærmere efter jul. 
Vi hørte intet, så lige inden sommerferien henvendte vi os igen - og svaret var, at vi kunne 
tales ved efter sommerferien – og tiden gik… 
 
Ved budgetforliget i oktober stod der skrevet, at ”administrationen skal indlede forhandlin-
ger med Ishøj Lærerkreds om tjenestetid”. 
 
På Danmarks Læreforenings kongres i slutningen af oktober blev der sendt et brev til alle 
byrådspolitiker med en opfordring til at indlede det samarbejde om 5 punkter, som var ble-
vet aftalt ved overenskomsten tillige med beslutningen om at nedsætte en kommission. 
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Nu fik vi en henvendelse fra borgmesteren om et møde, og det blev aftalt til den 21. januar 
2019. 
 
Kredsstyrelsen har drøftet mulige scenarier for en aftale, og formand og næstformand har 
været til et sparringsmøde i Danmarks lærerforening med formanden for overenskomstud-
valget Gordon Ørskov og med 3 konsulenter. 
Vi var velforberedte! 
 
Til kredsens jubilæum i november sagde borgmesteren i sin tale, at vi havde et administra-
tionsgrundlag, men næste gang skulle det være en aftale. 
  
I ugen op til mødet havde vi spurgt til en dagsorden, men intet hørt. 
 
På mødet den 21. januar 2019, hvor skoledirektør Lisbet Lentz og skolechef Susanne 
Poulsen også var til stede, takkede borgmesteren for brevet fra kongressen og konstate-
rede, at vi først skulle tale om arbejdstid, når kommissionen har afleveret sin rapport til jul i 
2019. 
 
Men vi fik en god drøftelse af andre problemer: 
 

 Rekruttering og fastholdelse 

 Opgaveoversigter og dialogen om dem og skoleårets planlægning 

 Fælles mål og læringsplatforme 

 Indsatser for nye lærere 

Der blev aftalt at holde et fælles møde mellem tillidsrepræsentanterne, skolelederne, kred-
sen og kommunen om bl.a. opgaveoversigter, dialogen om dem og skoleårets planlæg-
ning. 
 

Ishøj Kommunes budget 2019: 

 
Det første budgetforslag, som er en fremskrivning af forrige års budget havde et under-
skud på 33,4 millioner. 
Dog forventede man at få et tilskud på 20 millioner, som særligt vanskeligt stillet kommu-
ne. På den baggrund var der udarbejdet et sparekatalog på 18,6 millioner, hvilket også 
ville give politikerne mulighed for at komme med nye tiltag. 
 
Det er de enkelte politiske udvalg, der laver spareforslagene og på Børne- og undervis-
ningsområdet ville man bl.a. spare to-sprogs konsulenten og nedlægge familieklasserne.  
 
At fjerne to-sprogs konsulent funktionen i en kommune som Ishøj, med den beboersam-
mensætning vi har, er en uforståelig beslutning. 
 
Familieklasserne har fungeret godt på nogle skoler og mindre godt på andre, men at ned-
lægge dem helt efterlader et tomrum, og ringe muligheder for at hjælpe de børn og foræl-
dre, der var målgruppen. 
 
Begge de to spareforslag giver dårligere arbejdsbetingelser for alle lærere, og forringer 
nogle børns muligheder for at få den bedst mulige skolegang. 
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Tillige med besparelserne på skoleområdet sparede man også på tilbud til tosprogede 
børn i daginstitutionerne, hvilket også kan få afsmittende virkning på deres senere skole-
gang. 
 
Strandgårdskolen har konstateret, at kun 2-4 af de nye elever i børnehaveklasserne har et 
alderssvarende sprog, så når man både sparer på daginstitutionsniveau og på skoleni-
veau, får vores tosprogede elever forringede muligheder for at klare sig optimalt i skolen. 
 
Det mest positive var dog, at det er aftalt, at der skal indledes drøftelser med Ishøj Lærer-
kreds om en tjenestetidsaftale. 
 
Der blev aftalt et møde i slutningen af januar. 
 

UU: 

 
Regeringen indgik i 2017 en aftale om den kommunale ungeindsats. 
 
Aftalens hovedindhold er: 
 

 En ny uddannelsespolitisk målsætning 

 En sammenhængende kommunal indsats 

 En ny forberedende grunduddannelse 

Kommunerne får det fulde ansvar for opgaven, og kommunerne skal koordinere deres 
samlede ungeindsats på tværs af beskæftigelses-, social- og uddannelsesindsatsen. 
 
Der skal være: 
 

 Én forberedende uddannelse tilpasset den enkelte 

 Én skole i nærheden med socialt liv og trygge rammer 

 Én indgang til kommunen 

 Én plan, der leder mod uddannelse eller job 

 Én fast kontaktperson, hvis den unge har brug for det. 

Som følge af, at kommunerne får det fulde ansvar, bliver UU-centrene nedlagt pr. 1. april 
2019 og heraf også UU-Center Syd, som forestår vejledningsopgaven i Hvidovre, Brøndby 
og Ishøj. 
UU-Center Syd er beliggende i Ishøj, og hovedparten af vejlederne er medlemmer af Ishøj 
Lærerkreds. 
 
I 2014 blev alle skolevejlederne virksomhedsoverdraget til det selvstændige UU-center, og 
nu skal de så virksomhedsoverdrages tilbage til de respektive kommuner. 
 
UU-Center Syd har arbejdet intenst med overdragelsen siden først på sommeren. Medar-
bejderne har været inddraget – og Ishøj Lærerkreds har været informeret tæt af både til-
lidsmanden og af ledelsen i UU. 
Samtidig har de 3 berørte kredse også mødtes og udvekslet informationer. 
 
Det blev hurtigt afklaret til hvilken kommune, de enkelte vejledere skal virksomhedsover-
drages og dermed fremover være ansat. 
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Men den skriftlige varsling til de ansatte og de deri beskrevne vilkår, har givet anledning til 
megen utryghed blandt vejlederne, både for dem der er medlem af DLF og dem der er 
medlem af Socialrådgiverne, HK og Uddannelsesforbundet. 
 
Der har været brug for gode råd og vejledning fra Danmarks Lærerforening centralt, men 
nu virker det som om, at det er ved at være på plads. 
 
Lige inden jul modtog de enkelte vejledere så deres foreløbige ansættelsesbrev fra de 3 
kommuner. 
Nedlæggelsen af UU-Center Syd betyder, at Ishøj Lærerkreds mister ca. 10 medlemmer. 

 
For skolerne bliver der ikke de helt store ændringer. UU-vejlederne skal stadig udføre de 
samme opgaver som tidligere. 
 
Fremover vil UU-vejlederne i Ishøj være ansat i en ny Unge-enhed, som får fysisk adresse 
på Next. 
Der vil fremover være 3 UU-vejledere i Ishøj Kommune, som skal betjene skolerne. 
Vejlederne vil komme til at mangle det faglige fællesskab, som de har i dag. 

 

Kongresser 2018: 

 
Ekstraordinær kongres i juni: 
 
Oven på forliget ved forårets overenskomstforhandlinger og især nedsættelsen af en 
kommission og Ny Start samarbejdet, var det et stort ønske fra Hovedstyrelsen, at der blev 
afholdt en ekstraordinær kongres i juni. 
 
Det gav lidt interne diskussioner, da flere kredse mente, at det ikke var nødvendigt med en 
ekstraordinær kongres. Hovedstyrelsen fastholdt, at det ville være et vigtigt signal om, at vi 
stod bag beslutningen om Kommissionen og Ny Start samarbejdet. 
 
Thomas Gyldal, ny formand for KL’s Børne-og Undervisningsudvalg og borgmester i Her-
lev, og Per B. Christensen var inviteret til at tale. 
 
Der var også et forslag til kongresvedtagelse, som i korte træk skulle signalere, at Dan-
marks Lærerforeningen stod samlet bag kommissionen og Ny start samarbejdet. 
Samtidig blev det vedtaget, at samtlige lærere skulle opleve forbedringer af deres arbejds-
situation og at der skulle ske konkrete forbedringer på alle arbejdspladser. 
Måske at tage munden lidt for fuld….. og love mere end det var muligt at holde. 
 
Ordinær kongres d. 30. + 31. oktober: 
 
Kongressen i oktober var en kort 2 dages kongres – uden skriftlig og mundtlig beretning. 
Dagsordenen var: 
 

 Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK-18 og drøftelse af fremad-
rettede perspektiver. 

 Drøftelse af folkeskoleidealet. 

 Danmarks Læreforenings videre arbejde i en styrket fagbevægelse. 

 Perspektiver og muligheder på baggrund af ”Ny start” samarbejdet. 

 Ændringer af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter. 
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 Eventuelt. 
 
Det var evalueringen af OK-18, der gav mest debat. 
 
Diskussionen om hvorvidt kravopstillingen formåede at inddrage alle medlemmerne aktivt, 
og hvordan vi kunne sikre en optimal forventningsafstemningen. 
 
Hvad gør vi i det kommende år, hvor opstillingen af krav til OK-21 så småt begynder? 
 

Jubilæum: 

 
1. januar 1978 blev Ishøj Lærerkreds etableret som selvstændig kreds og den 1. general-
forsamling blev afholdt i november 1978. 
I november 2018 fejrede vi vores 40 års jubilæum med en reception. 
Vi havde inviteret bredt og der kom lærere, pensionister og flere lokalpolitikere, heriblandt 
borgmester Ole Bjørstorp. 
 
Kredsformanden holdt tale og borgmesteren holdt en fin tale, hvori han blandt andet 
nævnte, at intentionen er, at lærerne får en aftale i stedet for et administrationsgrundlag. 
 
Det blev en hyggelig eftermiddag med tid til at udveksle minder om forgangne tider bl.a. 
med de mange pensionister, der var kommet for at fejre dagen. 
 

Er vi gearet til fremtiden: 

 
Danmarks Lærerforening har sat gang i et organisationsprojekt. 
 
Formålet med organisationsdebatten er at bringe alle led af organisationen nærmere en 
afklaring af, hvordan Danmarks Lærerforening som organisation bedst muligt varetager 
sine medlemmers interesser, kollektivt og individuelt.  
Denne afklaring skal findes i en proces, der hviler på den involverende fagforenings 
værdigrundlag. 
 
Det betyder, at organisationsdebatten skal ruste organisationen til at reflektere over eget 
ansvar og egne muligheder for at påvirke lærernes og andre medlemsgruppers vilkår i 
bred forstand, herunder at påvirke samfundsudviklingen. 
 
Eventuelle organisatoriske ændringer på baggrund af debatten, skal som udgangspunkt 
træffes af de niveauer, som de vedrører. 
Debatten skal således ikke lede frem imod top-down beslutninger, som foreskriver på hvil-
ken måde og under hvilke vilkår, de lokale led i organisationen skal løse deres opgaver. 
 
Lokalt betyder det, at styrelsen skal forholde sig til, hvorvidt vi er gearet til fremtiden både 
hvad angår politikudvikling og politikskabelse, hvad angår økonomi og kompetencer og om 
vi er i ”sync” med medlemmerne. 
 
FU fra kredsen deltog i en temadag i januar, hvor organisationsprojektet blev udfoldet me-
re.  
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Arbejdsmiljø: 

 
Året begyndte med den årlige temadag for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentan-
ter og skoleledere, der var samlet fra hele Vestegnen i Brønden i Brøndby. Dagen var ar-
rangeret af Hovedstaden Vests Pædagogisk Udviklingsforum og Arbejdsmiljøforum og 
temaet i år var stress.  
 
Der var strikket et meget spændende og relevant program sammen, hvor der var stress-
forskere inde og fortælle om forebyggelse og håndtering ud fra den nyeste forskning.  Li-
geledes var der et indspark om ledelse af kerneopgaven og til sidst var der paneldebat 
med Kim Brinckmann, Marianne Jelved og Dorte Lange, på baggrund af hver deres op-
læg. 
Tilbagemeldingerne var, at det var en god og relevant dag, som havde givet stof til efter-
tanke hjemme på skolerne. 
 
Generelt har det psykiske arbejdsmiljø fyldt meget inden for arbejdsmiljøområder, hvor der 
generelt er et fokus på dette område, særligt set i relation til trivsel og stress på arbejds-
pladserne. 
 
Det var ligeledes i starten af året, at alle ansatte i Ishøj Kommune skulle udfylde 3 i 1 må-
lingen, der er Ishøj Kommunes nye sammensmeltning af APV(arbejdspladsvurdering), le-
derevaluering og trivselsmålingen.  
Det der fyldte mest på skolerne i Ishøj Kommune var Balance mellem arbejdsliv og privat-
liv, vold og trusler og tillid og retfærdighed.  
Hver skole har i deres MED-udvalg lavet en handleplan for, hvordan man vil arbejde med 
egne fokusområder frem mod næste måling. 
 
I slutningen af året udgav Danmarks Lærerforening et Arbejdsmiljøspil, der er blevet til på 
baggrund af undersøgelsen og rapporten Lærerarbejdsliv 2017. Det er tænkt som et red-
skab til ude på skolerne at tale om arbejdsmiljø og til at kunne tage med ud i de enkelte 
afdelinger og teams.  Det er Ishøj Lærerkreds opfordring, at man ude på skolerne prøver 
spillet af i MED-udvalgene i takt med, at AMR eller TR får dem udleveret.  
 
Hvis en lærer kommer til skade eller oplever en voldsom episode, skal der laves en ar-
bejdsskadeanmeldelse og AMR eller TR skal sikre at både den tilskadekommen og kreds-
kontoret får en kopi. 
Dette for at sikre, at dokumentation findes, hvis der sker yderligere i sagen og Danmarks 
Lærerforening skal inddrages.  
 
Lærere, der går på barsel, bliver sygemeldt eller siger op inde i skoleåret er en udfordring, 
idet der går en længere periode inden nye kollegaer kommer til, hvis der kommer nye til.  
 
Dette efterlader en øget arbejdsbyrde for de andre kolleger og belaster det psykiske ar-
bejdsmiljø og arbejdsglæden og påvirker lærernes professionelle kapital. 
 
Konkret har der været 16 opsigelser i perioden august 18 – december 18. Pensionering og 
afskedigelser er ikke talt med. 
Hertil kommer så langtidssyge og lærere på barsel, hvorfor manglen af kollegaer har været 
endnu større.   

 

 



 
 

11 

Samarbejdet med Ishøj Kommune: 

 
Det er hovedsageligt HR afdelingen/Center for ledelse og strategi vi samarbejder med. 
Dels i konkrete personsager, men ikke mindst i forbindelse med arbejdet i HovedMED. 
 
Under HovedMED nedsættes der mange arbejdsgrupper, hvor kredsformanden er en na-
turlig repræsentant. 
 
Arbejdet med Grundlag for lederskab og følgeskab og forarbejdet med 3i1 målingen i for-
året betød ligeledes samarbejde på kryds og tværs i kommunen. 
 
I relation til Center for børn og Undervisning er der status quo, men vi håber at projekt ”Ny 
start” kan få samarbejdet i gang igen. 
 
Det blev aftalt, at der afholdes et nyt møde med udgangspunkt i Ny Start samarbejdet efter 
at vi havde holdt det planlagt møde i januar med borgmester Ole Bjørstorp. 
 

HovedMED: 

 
Der var ikke den store udskiftning på medarbejdersiden i det ny udpegede HovedMED. 
Det er fint for kontinuiteten. 
 
Der er møde i HovedMED ca. 6 gange årligt – og dertil kommer 1 møde med borgmeste-
ren om budgettet. 
 
Under HovedMED er der nedsat en arbejdsgruppe, der laver ”rugbrødsarbejdet” til møder-
ne. 
I det forløbne år har vi revideret/er ved at revidere alle vores retningslinjer, som nu er 
sendt til information og drøftelse i LokalMED  

 

Det forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest: 

 
Vi har et fint samarbejde i Hovedstaden Vest – sammenslutningen af kredse på vesteg-
nen. 
Vi kan hjælpe og supplere hinanden og udveksle erfaringer. 
 
Vi afholder ca. 10 møder årligt. 

 

Fremtidigt virke: 

 
I det kommende år vil Ishøj Lærerkreds udover det almindelige arbejde med sagsbehand-
ling og rådgivning have fokus på følgende punkter: 
 

 Ny start 

 Fælles mål og Læringsmålsstyret undervisning 

 Involvering af medlemmerne digitalt 

 Folkeskoleidealet 

 Er vi gearet til fremtiden? 
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Slutningen af 2018 bød på indledende samtaler med forvaltningen om Ny Start samarbej-
det og i forlængelse af det har vi været til forhandlinger med borgmesteren og forvaltnin-
gen om drøftelser af en ny tjenestetidsaftale.  
 
Et andet og vigtigt punkt, vi håber at kunne komme videre med, er dialogen med forvalt-
ningen omkring den øgede lokale frihed i brugen af færdigheds- og vidensmål samt den 
læringsmålsstyret undervisning. Disse to områder er i december 2017 ved lov blevet gjort 
vejledende, og er de fleste steder i landet blevet omsat til virkelighed i form af et større 
professionelt råderum for skolerne og lærerne. 
 
Inspireret af andre kredse er det vores ambition at kunne involvere kredsens medlemmer 
digitalt.  
Konkret ønsker vi at lave en årlig spørgeskemaundersøgelse til brug i dialogen med for-
valtningen og de politisk valgte, og ligeledes er der et ønske om at kunne få en pejling på 
medlemmernes holdning til aktueller emner.  
Indsamlingen af holdninger er tænkt som dokumentation i dialogen med forvaltningen, og 
til intern dialog i kredsstyrelsen omkring Ishøjs Lærerkreds arbejde.  
 
2018 skulle have været året, hvor Danmarks Lærerforening, via inputs fra medlemmerne, 
skulle være godt i gang med at udforme et folkeskoleideal.  
Dette arbejde druknede dog i OK-18, og det blev derfor besluttet på kongressen i efteråret 
18, at der på kongressen i 2019 skal fremlægges et forslag til dette.  
Forud for det skal der på alle niveauer i foreningen være drøftelser om indholdet i det 
kommende folkeskoleideal. 
I januar og februar er der planlagt medlemsmøder for interesserede medlemmer 5 steder i 
landet, hvor lærerne kan få information og drøfte indholdet i folkeskoleidealet. 
 
Ishøj Lærerkreds skal også gøre vores indflydelse gældende på udviklingen af foreningens 
folkeskoleideal, hvorfor vi opfordrer til at punktet tages op på faglig klub møder.  

 

Kredsweekend – Frederiksdal: 

  

 
 

Der var 76 tilmeldte til kredsweekenden d. 26.-27. januar, og med nogle afbud endte vi 
med at være 70 deltagere. 
Formiddagens indlæg om perspektiverne efter OK-18 med Morten Refskov, kredsformand 
i Ballerup og hovedstyrelsesmedlem var spændende, og der var stor ros efterfølgende. 
Om eftermiddagen talte Per Fibæk Laursen om udviklingen af synet på undervisning og 
skolen gennem tiden og ikke mindst, hvad der kommer nu. 
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Kontorets arbejde: 

 
1. januar 2019 havde kredsens sekretær Connie Kruuse 25 års jubilæum som sekretær I 
Ishøj. Senere på året har hun også 25 års jubilæum som sekretær for Glostrup og Val-
lensbæk Lærerkredse. 
 
På generalforsamlingen i marts 2018 blev Kris Nielsen, Kirkebækskolen valgt som ny 
næstformand. 
Så nu er kontoret fuldt bemandet igen. 
Kris har været gennem diverse uddannelser og kurser i det forløbne år, både alene og 
sammen med kredsformanden. 

 

Skolerne: 

 
Gildbroskolen: 
 
For første gang siden 2014 kan jeg skrive, at vi ingen udskiftninger har haft på ledelses-
gangen, så året har på det område været mere stabilt, end vi har været vant til. 
 
Planlægning af skoleåret 18/19 viste, at vi desværre måtte forflytte to kolleger, én til Ishøj 
Skole og én til Vibeholmskolen. Da vi var tidligt ude med beregningerne, fik de to kolleger 
begge skemaer, som de var tilfredse med, men vi var kede af at måtte sige farvel til dem.  
En kollega er kommet tilbage efter flere års barsel og orlov. 
I starten af dette skoleår fik vi en sygemelding pga. barsel, og i dette skema har vi fået en 
uddannet kollega. 
 
Vi har været ramt af stressrelateret sygdom hos tre kolleger, som alle er i resurseteamet, 
og disse timer dækkes ikke, så resten af personalegruppen bliver derfor ekstra ramt, da de 
resurser, som skulle lette i de mest udfordrede klasser og teams, ikke er til rådighed.  
 
Sidste år fik vi en autismeklasse, som opnår fine resultater med disse børn. Desværre er 
dette arbejde også meget krævende, og den ene af de tre kolleger i klassen - en pæd. 
medhjælper, er sygemeldt, men på vej tilbage. 
 
En kollega er blevet afskediget efter sygdom, og dennes skema er dækket af andre kolle-
ger, der så læser overtid og af en enkelt uddannet vikar. 
 
Hvis man kommer til ledelsen med sine udfordringer oplever kollegerne opbakning og vilje 
til at hjælpe. Vi opfordrer meget til, at man kan henvende sig til TR, AMR eller vores net-
værksperson, som så kan hjælpe med formidlingen. Det giver mulighed for at få grebet 
ind, inden tingene udvikler sig, og det bliver meget alvorligt. 
 
Sidste år skrev jeg, at vi var udfordret på det fleksible skema, og vi havde så endnu en 
afstemning om 45 min. lektioner kontra 60 min. lektioner. Udfaldet var ikke entydigt for 60 
eller 45, så vores leder bestemte, at vi beholder 60 minutters lektioner. 
 
Vores visionsarbejde er stadig i gang, og vi står over for endnu en lørdag, hvor vi er kom-
met til vores værdi: faglighed. Tidligere har vi arbejdet med fællesskabet og indført nogle 
fællesskabende traditioner som alternative opstartsdage, skolebal og samlinger i indsko-
ling og mellemtrin. 
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På det fagpolitiske område har vi igen haft en gruppe kolleger afsted. De kom berigede 
hjem og har fået indført et socialt årshjul, så vi har mange sociale arrangementer til at 
styrke fællesskabet. Her i januar er der stor opbakning til kredsens kursus, hvilket jeg er 
meget glad for, da det er mit sidste. Jeg takker af til august, og derfor er det også min sid-
ste beretning. 
 
Gitte Tøjberg 

 
Vejlebroskolen:  
 
Fagfordelingen i 2018 blev efter den indledende fase opfattet som meget lukket og ledel-
sen har lyttet til vores mening og lovet at forsøge en mere åben procedure dette forår. Hvis 
det så også kan lykkes at få opgaveoversigter ud til alle før sommerferien, efter de er ble-
vet drøftet af medarbejder og ledelse, så vil det være rigtig godt! 
 
Vores kantineudvidelse fra 2018 er nu fulgt op af nye møbler. Vi har fået nye borde og sto-
le med en helt anden lethed end de gamle til glæde for vores pedeller og rengøringsper-
sonale. 
En kollega fandt nyt job op til sommerferien, så vi startede året med at mangle en tysklæ-
rer og i skrivende stund skal en tysklærer på barsel. 
 
En lærer er gået på pension d. 1. december, men den stilling er ikke blevet besat endnu. 
og endnu en stilling vil blive ledig fra 1. marts, da en kollega netop har meddelt at han har 
fået sit drømmejob. 
Vi oplever tydeligt, at det er svært at få udfyldt ledige stillinger, vi modtager kun få ansøg-
ninger fra kvalificerede nye kolleger. 
 
Knaphede på forberedelsestid føles som en belastning for alle og desværre oplever vi at 
blive bedt om at dække vikartimer på tidspunkter, hvor vi har planlagt forberedelse. 
Det er årsag til en del frustration og det højner ikke ligefrem kvaliteten i undervisningen. 
 
Den lange skoledag presser os alle - vi ser det måske mest hos de små indskolingselever, 
der også har det svært med alt for fleksible skemaer, der skifter hver uge og inkluderede 
klassekammerater, der af og til reagerer voldsomt. 
Skolens interne sygestatistik tyder også på, at der hviler et stort pres på indskolingens 
personale, selvom vi nu har fået et rigtig godt samarbejde med SFO-pædagoger i alle 
klasserne. 
Vores SFO-leder fik nyt job efter sommerferien og stillingen blev slået op, men nu som en 
kombineret indskolings- og SFO-leder. 
Efter ansættelsessamtaler ultimo august blev en ny leder ansat og hun er nu ved at udfyl-
de den plads.  
Det bliver spændende at følge fremover, om det kan ændre noget for indskolingslærerne. 
 
Fra starten af skoleåret 18/19 har vi indført TRIO-møder hver anden uge. Vi skifter mellem 
Lille Trio med skoleleder, TR & AMR og Store Trio hvor indskolings- og SFO-leder samt 
pædagogernes TR også deltager. 
Disse møder har ført til en tættere formel dialog mellem alle parter og det vil forhåbentlig 
blive til gavn for alle. Vores hovedfokus er på TRIVSEL. 
 
Primo oktober afholdt vi Skolebestyrelsesinternat, hvor den nyvalgte skolebestyrelse fik 
mulighed for at lære hinanden bedre at kende og fik kickstartet deres arbejde bl.a. ved at 
se nærmere på alle de gamle principper og lægge en plan for deres kommende arbejde. 
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Vi har på Vejlebroskolen haft et godt og konstruktivt samarbejde med vores tidligere besty-
relse og det tyder heldigvis på, at dette vil fortsætte. 
 
Vi fortsætter med interne kurser i ICDP – International Child Development Program - for 6 
kolleger - kurset afholdes af en veluddannet kollega, som også er tilknyttet vores velfunge-
rende familieklasse, der jo desværre nedlægges som følge af Ishøj Kommunes budgetbe-
sparelser. 
For vores skoles forældre og børns skyld håber vi, at vi på skolen kan finde et alternativ, 
der kan erstatte denne funktion. 
 
Ved årets julefrokost indtraf der en lille revolution, idet vi brød en mangeårig tradition med 
deltagelse af pensionerede kolleger.  
Fremover er julefrokosten for skolens ansatte og vi indbyder i stedet vores pensionister til 
at møde op til julehygge om eftermiddagen på skolens klippe-klistredag den 1. december. 
 
Alice Taasby 

 
Ishøj Skole: 
 
I det forgangne år har vi sagt farvel til en lærer, der ønskede nye udfordringer. Vi fik, trods 
et meget snævert ansøgerfelt, ansat en erfaren lærer, der desværre af personlige årsager 
måtte stoppe igen. De få kvalificerede ansøgere ser desværre ud til, at blive den virke-
lighed vi fremadrettet kommer til at agere i, hvis ikke arbejdsforholdene i Ishøj skolevæsen 
gøres mere attraktive. 
 
På personalefronten har der været løbende omvæltninger, hvor det ofte er nødvendigt, at 
tænke kreativt for at få lukket nogle huller, når kolleger af forskellige årsager skal være 
væk midt i skoleåret eller rammes af længerevarende sygdom. Disse udfordringen bliver i 
udstrakt grad klaret ved, at lærerne i en periode påtager sig et øget timetal. Det er en ud-
fordring at tiltrække kvalificeret arbejdskraft især i løbet af skoleåret.  
Der var indskrevet så mange børn i den nye børnehaveklasse, at den måtte deles i to. 
Dette betyder, at der ikke er plads i det nye indskolingshus til hele indskolingen. Denne 
problematik, der i følge prognoser for børnetallet, ser ud til at blive større i de kommende 
år. 
 
Personalet på Ishøj Skole var, som alle andre lærere, stadig ”trætte” på grund af arbejds-
presset. Ledelsen viste også i 2018, en forståelse over for kolleger, der føler sig ekstra 
presset, og har forsøgt at give disse lidt luft i hverdagen.  
Arbejdstiden er stadig en af de væsentligste faktorer til, at medarbejderne føler, at de har 
en yderst stresset hverdag. Dette skyldes bl.a. den manglende tid og stadig flere arbejds-
opgaver.  
De mange udefrakommende krav til, hvorledes vi skal varetage vores undervisning, samt 
stadigt voksende forventninger til dokumentation af vores arbejde fx Mee-book, elevplaner, 
læringsmål, abc-model mm, er også medvirkende til at stresse medarbejderne, da tiden 
kun kan hentes et sted fra, og det er i forberedelsen til undervisningen. 
Det stigende antal inkluderede elever, øger endvidere behovet for ekstra ressourcer, hvil-
ket ikke altid kan honoreres.  
  
Der er taget nye tiltag i dette skoleår for at forsøge at lette ”presset” – antallet af lærer- og 
personalemøder er sænket, men desværre har det ikke haft så stor effekt, som ønsket. 
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Alle på Ishøj Skole har også i år - efter udleveringen af opgaveoversigten – været inde hos 
skolens ledelse, hvor det var muligt for medarbejderen, at komme med kommentarer til 
opgaveoversigten. Dette førte efterfølgende til mindre justeringer af arbejdsopgaver i nogle 
af lærernes opgaveoversigter. 
 
TR-rollen har også i det forgangne år, efter at der ikke mere skal forhandles med ledelsen 
omkring rammerne for arbejdstidens organisering, båret meget præg af en individuel vej-
ledning og støtte i forbindelse med personlige problemstillinger. Når disse problemstillinger 
har involveret ledelsen, har det heldigvis foregået ved en positiv og konstruktiv dialog. 
Desværre har der været en mindre indskrænkning af den fleksibilitet, vi troede var aftalt 
omkring tilstedeværelse. Dette medførte naturligvis nogen utilfredshed blandt lærerne, da 
alle fandt denne indskrænkning helt uforståelig og ikke mindst unødvendig. 
 
Claus Rasmussen 

 
Vibeholmskolen: 
 
I august 2018 fyldte Vibeholmskolen 50 år. Det blev fejret med en temauge, hvor de for-
skellige årgange arbejdede med diverse temaer, som blev belyst ud fra tendenser i de år-
tier, skolen har eksisteret. Fredag eftermiddag kulminerede det med et åbent hus-
arrangement for forældre, elever, tidligere elever og kolleger m. fl. Om aftenen var der 
personalefest. 
 
Udearealerne er nu så opdaterede, at der er mange muligheder for adspredelse for ele-
verne i pauserne samt udearbejdsområder, når vejret tillader dette. 
 
Inde i klasselokalerne er der blev udskiftet de gamle og ”trætte” borde og stole, så de nu er 
nyere, bedre og lettere at tilpasse elevernes størrelse. De gamle borde og stole har fået 
nyt liv et sted i Afrika, hvor de kunne gøre nytte. 
 
På personalefronten har der været en større udskiftning end i de senere år. Vi har fået en 
del nyt blod med hhv. nyuddannede samt personale fra andre skoler. Dejligt. På ledelses-
fronten har vi været en del udfordret, da vi i en periode manglede såvel indskolings-/SFO-
leder som viceskoleleder, der begge stoppede med relativt kort mellemrum. Ved fælles 
hjælp og med tilføjelse af to kompetente ledervikarer lykkedes det dog at holde samling på 
det hele. I slutningen af året fik vi så ansat Christina Gerd Pihl som ny indskolings-/SFO-
leder, og viceinspektørstillingen forventes besat primo 2019. Det ser vi og vores skoleleder 
frem til.  
 
Vi har skiftet AMR fra 1.december 2018, hvor Benjamin Olsson Nielsen blev valgt som 
afløser for Charlotte Munch. Tak til Charlotte for indsatsen igennem årene. 
 
Morten Risager 
 

Strandgårdskolen: 
 
I 2018 afholdt vi to faglige klubber. I maj handlede faglig klub om de igangværende over-
enskomstforhandlinger. Jeg aftalte med ledelsen, at vi lagde faglig klub mødet i tidsrum-
met 11:20-12:20 og det sikrede et rigtigt stort fremmøde, hvor medlemmerne fik den vig-
tigste information om OK-18 samt mulighed for at stille spørgsmål til evt. lockout og strej-
ke.  
I november afholdt vi et faglig klub møde, hvor hovedpunktet på dagsordenen var ansæt-
telsen af en ny skoleleder. Jeg havde i den forbindelse forberedt og faciliteret en proces på 
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mødet, hvor alle medlemmer kunne komme med ønsker, input og forslag til, hvad vi som 
faggruppe ville lægge vægt på at spørge til og ønske i ansættelsesudvalget. Det var en 
rigtig god proces, hvor jeg bagefter følte mig mere kvalificeret til at tale med ansøgerne.  
 
Faglig klub netværket stod også for at arrangere en tur for medlemmer til Amager, hvor vi 
så på et socialt boligbyggeri og bagefter spiste sammen. 
I 2019 planlægger jeg at afholde to faglige klub møder samt et socialt arrangement med et 
kulturelt indslag. 
 
I sommeren sagde vi farvel til tre kollegaer, der blev forflyttet til andre skoler i kommunen. 
Samtidig blev fire pædagoger forflyttet. Det var positivt, at stillinger ikke blev nedlagt, men 
det var selvfølgeligt et hårdt slag for de lærere, der fik beskeden om at de skulle forflyttes 
og en trist situation for de kollegaer, der stod tilbage.  
 
Forflytningerne skyldtes et underskud på budgettet, hovedsagligt forsaget af en nedskriv-
ning fra 9 til 8 grupper i specialskolen samt faldende elevtal på skolen generelt.  
Disse store budgetposter, sammenholdt med en række andre, mindre poster, bl.a. et stør-
re vikarforbrug end budgetteret samt afgange året før og betaling af feriepenge gjorde, at 
forflyttelserne desværre var uundgåelige.  
Fra start af var jeg som TR involveret i processen af ledelsen og jeg var under hele forlø-
bet i tæt dialog med kredsen, så vi stod så godt rustet som muligt til at tage os af de med-
lemmer, som ville få beskeden.  
 
I september opsagde vores skoleleder Birgit Lise Andersen sin stilling og blev ansat i KL 
som chefkonsulent inden for skoleområdet. På samme tid opsagde Egil Møller sin leder-
stilling, og i december fulgte Lars Nørskov trop.  
Efter en rigtig god ansættelsesproces blev skolelederstillingen den 17. december besat af 
Jan Mindegaard. Den ene vakante lederstilling er pt. slået op med ansøgningsfrist den 1. 
februar 2019 og forventet tiltrædelse i april. Den 2. vakante lederstilling vil ledelsen vente 
med at besætte indtil det nye år, fordi man vil være påpasselig med lønsummen set i lyset 
af det nuværende underskud på budgettet, som følger med fra sidste år og skal afbetales 
over en årrække.  
 
Jeg har allerede afholdt et møde med vores nye skoleleder Jan, hvor vi sammen afstemte 
forventninger til samarbejdet fremadrettet. Jeg sætter stor pris på den åbne kommunikati-
on vi har haft. 
Det blev besluttet, at vi efter vinterferien afholder faste møder indlagt i kalenderen hver 2. 
uge. Der blev under mødet lagt vægt på, at faste møder på ingen måde kan afløse den 
tætte, daglige kommunikation om forhold på skolen, og der er en fælles forventning om at 
TR og ledelse er i tæt daglig dialog om løst og fast. Vigtige temaer vil ikke blive gemt til 
møderne, men taget hånd om, når situationerne opstår. Vi åbnende på mødet for mulighe-
den om på et senere tidspunkt af året at tale om skolens fix-flextidsaftale og de nye opga-
veoversigter, som for fremtiden skal laves i TRIO.  
 
Ud over de faste daglige opgaver med at være synlig og i tæt kontakt med medlemmerne 
på skolen, har jeg i dette skoleår deltaget i rigtigt mange ansættelsessamtaler. Dels lærer-
stillinger og dels den lange proces med at få ansat en skoleleder. Der er lige pt. én ledig 
lærerstilling på skolen samt en lederstilling, hvor jeg også sidder i ansættelsesudvalget. 
 
Jeg har deltaget i samtaler som bisidder efter ønske fra medlemmer.  
 

Jacob Rossing 
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Kirkebækskolen: 
 

2018 blev et år, hvor skoleårets planlægning kom til at fylde en del. Udskiftning i ledelsen 
og en manglende leder betød, at kollegaerne ikke følte sig involveret i planlægningen af 
skoleåret og opgaveoversigterne kom, som resultat af dette, meget sent ud.  
 
Den manglende inddragelse fyldte en del i lærerkollegiet og har været et fokuspunkt i dia-
logen med ledelsen. Det blev således også meldt ud, at lærermøderne skulle være uden 
deltagelse af en leder, men en insisterende lærergruppe fik omstødt denne beslutning. 
 
Der var mange kollegaer, som søgte om nedsat tid i skoleåret 2018/19, men det blev kun 
de kollegaer, der i forvejen havde nedsat tid, der fik det bevilliget. 
 
Et nyt tiltag har været trinmøder, som skal overtage et teammøde kvartalsvis, og har til 
formål at indskoling, mellemtrin og udskoling hver for sig mødes og koordinerer fælles. 
Med dette tiltag fulgte ligeledes en ny funktion, trinkoordinatorer, som medfører et mindre 
løntillæg. 
 
Forårets 3 i 1 måling var generel god for lærerne, men der skal arbejdes videre med ople-
velsen af Tillid og retfærdighed samt Balancen mellem arbejdsliv og privatliv.  
Set i det lys var det glædeligt, at vi kunne konstatere, at arbejdet med at få barberet de 
lange torsdage (sene møder fra kl. 17-19/20) ned, således at vi er gået fra 11 møder årligt 
til 6.  
I tillæg til dette har det nyoprettede Pædagogiske Udvalg, det består af to medarbejdere 
fra hver faggruppe samt en leder, fået råderet over indholdet af 3 af disse. 
Vi håber nu, at kunne få flyttet teammødernes placering, så de kan ligge tidligere på da-
gen, så møderne kan blive mere effektive og kollegaerne kan få et arbejdsliv, der er i bed-
re balance med privatlivet. 
 
Kris Kolbjørn Nielsen 

 
Skolen på Ishøjgård: 
 
Generelt i den første halvdel af året, havde vi en del stillinger, der skulle besættes – to læ-
rerstillinger og to pædagogstillinger. Den ene lærerstilling fik vi besat med en fast vikar, og 
den ene pædagogstilling blev besat i april. Der manglede derfor i det første halve år en 
dansklærer i et team og en pædagog i et andet team. Vi var i dette halvår også ramt af 
stort sygefravær bl.a. med to sygemeldinger pga. stress. 
 
Disse forhold afstedkom, at personalet på Ishøjgård måtte udvise stor fleksibilitet samt 
tage overarbejde for at få dagligdagen til at fungere. 
 
Der blev ansat overordnet leder for hele Ishøjgård, som begyndte 1. maj. Hun er leder for 
alle tre afdelinger - Familieværkstedet, Aflastningen og Skolen, så der kan blive bygget bro 
mellem afdelingerne og oparbejdet et større samarbejde afdelingerne i mellem. 
 
I august fik vi besat begge vores lærerstillinger, den ene via en overflytning fra en af de 
andre skoler og den anden via opslag.  
 
Kort før jul blev endnu en kollega sygemeldt pga. af en hændelse på jobbet, men er så 
småt begyndt at vende tilbage.  
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Vi har haft 3 kollegaer på barselsorlov.  De to af vikariaterne blev besat med en fast vikar, 
som kunne tage begge vikariater med et lille overlap. I det tredje har vi lige fået ansat en 
barselsvikar i slutningen af december. Vi kan derfor gå ind i det nye år med alle stillinger 
besat. 
 
Før sommerferien fik vi at vide at vi ville få opgaveoversigterne sendt i ferien, så for første 
gang gik vi på ferie uden vores opgaveoversigt. 
Da vi kom tilbage i august var der stadig ingen opgaveoversigt. 
Jeg henvendte mig som TR mange gange til min skoleleder for at høre til opgaveoversig-
terne, hvor jeg fik at vide, at de var på vej.  
Vi har stadig ikke fået en opgaveoversigt.  
 
Vores skoleleder fratrådte sin stilling her på Ishøjgård midt i november, og jeg har efterføl-
gende talt med vores forstander om opgaveoversigterne. Vi er enige om, at de skal laves 
hurtigst muligt, så vi håber de kommer sidst i januar 19 eller først i februar. 
 
Samarbejdet i TRIO med konsulenten fra SPARK forsatte i det første halve år, hvor fokus 
var samarbejde med ledelse, registreringer af magtanvendelser samt emnet vold og trus-
ler.  
Det var et rigtig godt forløb med SPARK konsulenten, vores store udfordring var at få det 
bredt ud til hele huset.  
 
I august havde vi nogle spændende pædagogiske dage, hvor vi bl.a. talte om vores ker-
neopgave samt om vores målgruppe. Vores skoleleder og vores nye forstander deltog alle 
dagene, hvilket gav vores forstander et blik ind i, hvem vi er. 
 
Vi har haft en temadag med undervisning af Ole Graversen med temaet ”Pædagogik og 
magtanvendelse” i december, og i januar kommer der en temadag om det juridiske i for-
hold til magtanvendelser. 
 
Personalet har siden vores skoleleder fratrådte sin stilling midt i november, ydet en ekstra 
indsats i den daglige drift, særligt i forhold til sygdom, vikardækning og koordination. Alle 
har været meget opmærksomme på den ekstra arbejdsbyrde, der hviler på vores forstan-
der, der udover sin egen jobfunktion skal varetage ledelsesdelen på skolen, indtil vi får 
besat skolelederstillingen. 
 
Kirsten Galsgaard 

 
UU:Center Syd: 
 
Snart er vi historie – pr 1. april19 bliver alle vejledere virksomhedsoverdraget til de respek-
tive kommuner: Hvidovre, Brøndby og Ishøj. 
Dette år har været brugt på mange forberedelser af denne overdragelse. 
Mange møder i MED og et særligt ”afviklingsudvalg” har fyldt meget i TR´ens liv. 
 
På bestyrelsens opfordring har undertegnede sammen med ledelsen og de tre chefer (to 
skolechefer og en arbejdsmarkedschef) udarbejdet en drejebog til afvikling af UU-
Centersyd. 
Denne drejebog er en omfattende sag og indeholder kapitler om snart sagt alle forhold, 
som kan komme i spil ved en virksomhedsoverdragelse. Interesserede kan få den tilsendt. 
 
Inden da var rigtig mange af vejlederne nervøse for deres rettigheder i forbindelse med 
overdragelsen – særligt sat i scene af en skrivelse vi fik fra vores leder hvor der stod, at vi 
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var ”opsagt til overdragelse”, hvilket virkelig fik folk op af stolene – forståeligt nok. Endelig 
en arbejdskamp!! 
Med stor hjælp fra både Joan og juristerne i DLF fik vi lavet en ny aftale, men chefen ville 
ikke tage det tidligere tilsendte af bordet. 
 
Det hele er nu endt lykkeligt – og vi har modtaget vores nye ansættelsesaftale med kom-
munerne med de korrekte aftaler om løn osv. 
Der har også været lidt tid til vejledning og til at kigge frem. 
 
Vi bliver overdraget til en ny kommunal ungeenhed (KUI), hvor vi skal arbejde tæt sammen 
med jobcenter, ungekoordinatorer mv. på at få de unge videre i job og uddannelse. 
Vi vil stadig være på skolerne som tidligere – så der sker nok ikke det store for os i skole-
vejledningen. 
Vi kommer til at bo på Vejlebrovej 45 i den gamle NEXT-bygning, som Ishøj Kommune har 
købt af kommunen. 
Og så er det slut med at have en selvstændig TR – vi er kun 3 medlemmer af DLF her i 
Ishøj – og det er desværre ikke nok til at have sin egen TR! 
Så tak for denne gang. 
 
Lisbeth Hellmers 

 
 

Pensionistarbejdsgruppen:  
 
I 2018 har der været 3 arrangementer for kredsens pensionister. 
 
Forårsturen gik til FN-byen med rundvisning i FN’s bygning. Derefter var der spisning i 
"Det simrer". 
 
Sommerudflugten var et besøg på Mosede Fort, hvor der var rundvisning i museets udstil-
ling. Efterfølgende var der frokost i "Jenners Seaside" i Mosede Havn. 
 
Juleturen gik til DieselHouse med rundvisning i museet, der viser B&W´s historie. Derefter 
spisning i "Bryggen 89" på Fisketorvet. 
 
Kredsen er vært for sommerudflugten (dog en deltagerbetaling på 100 kr.). Ved øvrige 
arrangementer betaler kredsen entré og rundvisning, mens medlemmerne selv betaler 
frokost og drikkevarer. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med sommerudflugten. Der var stor tilfreds-
hed med arrangementerne. Der blev indhentet forslag til kommende arrangementer. 
 
Uwe Molsen og Birgit Hansen orienterede fra Fraktion 4 Hovedstaden Vest. På årsmødet i 
februar blev Kaja Eggers Rasmussen og Børge Pedersen genvalgt som kongresdelegere-
de. På møde for fraktion 4 Hovedstaden Vest blev de 4 årsmøderepræsentanter genvalgt. 
 
Uwe Molsen ønskede ikke genvalg. Else Nielsen blev valgt og Birgit Hansen genvalgt som 
kreds 18´s repræsentanter. 
 
Arbejdsgruppen består af:  
Alice Giltoft, Jørgen Christiansen, Dan Sandager, Leif Nielsen, Carsten Lauridsen, Svend 
Christensen (nyvalgt) og Birgit Hansen. 
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Isfuglen: 

 
Februar 2018:  

 Medlemsbrev fra Anders Bondo 

 3i1 måling 
 

Februar 2018 – juni 2018: 
 
OK-orientering nr. 1: 

 Praktiske forhold ved en evt. konflikt 
 
Ok-orientering nr. 2: 

 Praktiske forhold ved en evt. konflikt 

 Indkaldelse til medlemsmøde på 1. lockoutdag. 
 
Ok-orientering nr. 3: 

 Udsættelse af lockout og aflysning af medlemsmøde. 
 
Ok-orientering nr. 4: 

 Endnu en udsættelse af lockout og strejke. 
 
Ok-orientering nr. 5: 

 Status på forhandlingerne i forligsinstitutionen. 
 
Ok-orientering nr. 6: 

 Forligsresultatet og afstemning om det. 
 
Ok-orientering nr. 7: 

 Afstemning kan foregå. 
 

Ok-orientering nr. 8: 

 Resultatet af afstemningen  
 
Juni 2018: 

 OK-18 resultat 

 Ferievarslinger/kollektivt ferielukket 
 
August 2018: 

 Opgaveoversigter 

 Løntjek og ”læs og forstå din lønseddel 
 
Oktober 2018:  

 Budgetforlig 

 Ferievarsling 

 40 års jubilæum 
 
November 2018:  

 Kongres 2018 

 Løntjek  
 
December 2018: 

 Lærerkommisionen og Per B. Christensen 
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 ”Ny Start” og møde med borgmester Ole Bjørstorp 

 

Kredsstyrelsen består af: 

 

 Joan Jørgensen  Kredsformand 

 Kris Kolbjørn Nielsen Næstformand 

 Véronique Beugras Kasserer 

 Jakob Rossing  TR på Strandgårdskolen 

 Alice Taasby  TR på Vejlebroskolen 

 Gitte Tøjberg  TR på Gildbroskolen 

 Morten Risager  TR på Vibeholmskolen 

 Claus Rasmussen TR på Ishøj Skole 

 Kirsten Galsgaard TR på Ishøjgård 

 Kris Kolbjørn Nielsen TR på Kirkebækskolen 
 

Derudover har TR fra CBF, Annemette Rasch og TR på UU-Center, Lisbeth 
Hellmers mulighed for at deltage i kredsstyrelsens møder. 
 
Det daglige arbejde varetages af FU, som består af formand, næstformand 
og kasserer.  
 
Arbejdsmiljørepræsentanter på skolerne pr. 1. januar 2019: 
 

 Birgitte Andersen AMR på Strandgårdskolen 

 Mette Høyberg Mundt AMR på Vejlebroskolen 

 Line Nynne Damgård AMR på Gildbroskolen 

 Benjamin Olsson Nielsen AMR på Vibeholmskolen 

 Niels Christian Odgaard AMR på Ishøj Skole 

 Christine Beate Nielsen AMR på Kirkebækskolen 
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Aldersfordeling: 

 
Aldersfordeling for lærere og bh.kl.ledere:  
 

 
TJ-mænd:  20 
OK-ansatte: 260   
I alt: 280 
 

 

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70

TJ 0 0 0 0 0 0 0 5 14 1

OK 4 33 33 29 47 36 38 22 18 0
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Aldersfordeling for lærere og bh.kl.ledere fra 58 år og opefter: 
 

  
 
TJ-mænd:  19  
OK-ansatte:  33 
I alt: 52  
 
 
 

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

TJ 1 2 1 3 4 5 0 2 1 0 0 0 0

OK 4 3 8 3 7 5 1 2 0 0 0 0 0
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2. Regnskab:  

 
Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 
 

 Resultatopgørelse for året 2018      

           

   Budget  Realiseret   Realiseret  Realiseret  

 Note  2019  2018  2017  2016  

Indtægter:           

     Medlemskontingenter 1  1.227.398  1.265.446  1.679.793  2.203.792  

     AKUT-fond   166.040  170.000  168.045  154.363  

     Administration af særlig fond   11.459  11.346  11.327  11.160  

     Tilskud fra FTF   1.500  2.000  1.500  1.840  

     Indtægter i alt   1.406.397  1.448.792  1.860.665  2.371.154  

Variable udgifter:           

     Kontingenter 2  11.500  11.480  544.714  984.425  

     Styrelses-aktiviteter 3  22.000  22.726  17.471  22.466  

     Kredsaktiviter 4  35.450  -33.119  24.843  31.914  

     Mødeaktivitet   20.500  20.507  19.887  19.091  

     Støtteaktiviteter 5  15.000  14.998  15.005  15.000  

     Kredsstyrelsen 6  937.879  863.500  784.308  899.319  

     Variable udgifter i alt   1.042.329  900.092  1.406.228  1.972.215  

           
Dækningsbidrag   364.068  548.700  454.437  398.939  

           

Salgsfremmende omkostninger           

     Informationsformidling 7  2.800  3.836  5.335  5.973  

           
Indtjeningsbidrag   361.268  544.864  449.101  392.966  

           
Administrationsomkostninger:           

     Gager 8  120.562  119.368  117.775  109.757  

     Personaleomkostninger 9  73.743  73.013  77.195  67.224  

     Administrationsomkostninger 10  134.997  126.684  117.574  122.210  

     Lokaleomkostninger 11  79.100  79.043  79.924  81.668  

     Administrationsomkostninger i alt   408.402  398.110  392.468  380.859  

           
Resultat før ekstraordinære beløb   -47.134  146.754  56.634  12.107  

           

Ekstraordinære udgifter:           

     Henlægge til faglige klubber   0  0  40.050  0  

     Henlæggelse til EDB   0  0  5.000  0  

     Henlæggelse til Frederiksdal   40.000  40.050  40.000  30.000  

     Henlæggelse til frikøb   0  55.314  0  0  

     Henlæggelse til kopimaskine   0  20.000  10.000  10.000  

     Henlæggelse til faglige aktiviteter/ udd.  0  0  0  44.976  

    Henlæggelse til ekstern revision   0  0  0  1.500  
Ekstraord. omkostninger   0  0  1  0  
Ekstraord. Indtægter   0  0  -700  -6.054  

Resultat før renter   -87.134  31.390  -37.717  -68.315  
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Forbrug af henlagte midler           

     Kontingentfastholdelse   0  0  0  25.000  

     EDB    0  5.000  0  0  
Renter:           

     Renteindtægter 12  6.000  6.332  5.345  7.993  

           
Driftsresultat Ishøj Lærerkreds 18   -81.134  37.722  -32.372  -35.322  

           

Resultat vedr. Særlig Fond:           

     Driftsresultat vedr. Særlig Fond 13  10.158  10.143  -11.891  8.877  

     Ekstraordinære indtægter 14  0  0  557  0  

     Renteindtægter vedr. Særlig Fond 15  0  573  0  578  

     Sekundære poster i alt   10.158  10.716  -11.334  9.455  

           
DRIFTSRESULTAT I ALT   -70.976  48.438  -43.706  -25.867  

           

           

           

     Aktiver  Aktiver  Aktiver  
           
 Note    2018  2017  2016  

Anlægsaktiver:           
           

Særlig Fond:           
     Ejendom 16    280.732  280.732  280.732  
     Indestående på bankkonto     277.679  226.147  227.600  
    Tilgodehavende     1.344  15.000  0  

Anlægsaktiver i alt     559.756  521.880  508.332  

           
Omsætningsaktiver:           
     Tilgodehavende kontingenter     97.075  99.343  0  
     Tilgodehavende fra DLF     587  587  0  
     Tilgodehavende Ishøj Kom.     0  0  0  
     Øvrige tilgodehavender     0  599  0  
     Indestående på bankkonto     2.020.925  1.451.454  1.754.261  
     Kontant beholdning     1.999  2.095  2.562  
     Til gode fra 18's Særlige Fond     52.042  24.881  0  

Omsætningsaktiver i alt     2.172.628  1.578.960  1.756.823  

           
Forudbetalinger:           
Andre forudbetalinger     13.605  17.742  14.771  

Forudbetalinger i alt     13.605  17.742  14.771  

           
AKTIVER I ALT     2.745.989  2.118.581  2.279.926  

           

           

           



 
 

27 

           

Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

           

Balance pr. 31. december 2017 
           
     Passiver  Passiver  Passiver  
           
     2018  2017  2016  

EGENKAPITAL:           
Egenkapital Ishøj Lærerkreds 18:           
     Saldo primo     771.890  804.262  839.584  
     Årets driftsresultat     37.722  -32.372  -35.322  

     Egenkapital Ishøj Lærerkreds 18 i alt    809.612  771.890  804.261  

Egenkapital Særlig Fond:           
     Saldo primo     492.998  504.331  494.877  
     Årets driftsresultat     10.716  -11.334  9.455  

     Egenkapital Særlig Fond i alt     503.714  492.998  504.332  

           

EGENKAPITAL I ALT     1.313.326  1.264.888  1.308.593  

           

GÆLD:           
Langfristet gæld:           
     Hensat skyldigt frikøb, 4 måneder    175.788  120.474  172.509  
     Hensat skyldigt frikøb, diverse     0  0  0  

     Langfristet gæld i alt     175.788  120.474  172.509  

           
Kortfristet gæld:           
     Ishøj Lærerkreds:           
     Ny start     50.000      
     Omkostningskreditorer     1.898  4.092  3.627  
     Skyldig A-skat     33.271  27.675  29.969  
     Skyldige feriepenge     792  891  732  
     Skyldig Atp     568  568  568  
     Skyldig lønsumsafgift     4.953  5.563  4.584  
     Skyldig AMB     7.235  6.079  6.332  
     Skyldig pension     0  0  0  
     Skyldig gruppeliv     0  0  0  
     Skyldigt frikøb _t     232.599  238.532  238.532  
     Skyldig frikøb_k     698.579  250.000  318.886  
     Skyldigt kontingent DLF     0  0  0  
     Skyldig AKUT-fond     0  0  0  
     Skyldig Særlig Fond     0  15.000  0  
     Skyldig ekstern revision     7.500  7.500  7.500  
     Forudbetalt medlemskontingent     0  0  0  
     Hensat til Frederiksdal kursus     113.439  73.389  157.293  
     Hensat til EDB     0  5.000  6.801  
     Hensat til kopimaskine     50.000  30.000  20.000  
     Hensat til faglige akt.     0  40.050  0  

     Ishøj Lærerkreds i alt     1.200.834  704.339  794.823  
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     Særlig Fond:           
     Gæld til kreds 18     52.042  24.881  0  
     Hensat til revision      4.000  4.000  4.000  

     Særlig Fond i alt     56.042  28.881  4.000  

           
Kortfristet gæld i alt     1.256.876  733.220  798.823  

           
GÆLD I ALT     1.432.663  853.694  971.332  

           

PASSIVER I ALT     2.745.989  2.118.582  2.279.925  

           

Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

           

         Noter  

           

   Budget  Realiseret  Realiseret  Realiseret  

   2019  2018  2017  2016  

1. Medlemskontingenter           

Kontingenter indeværende år   1.227.398  1.265.446  1.275.793  1.489.192  

Kontingenter til gode primo           

Kontingenter til gode ultimo           

Kontingenter tidligere år           

Medlemskontingenter i alt   1.227.398  1.265.446  1.275.793  1.489.192  

DLF refusion   0  0  404.000  714.600  

Kontingenter tidligere år           

Indberettede kontingenter til Skat  1.227.398  1.265.446  1.679.793  2.203.792  

           

     Ultimo  Ultimo  Ultimo  
Udvikling i medlemstal     2018  2017  2016  

Antal medlemmer fraktion 1     271  278  286  

Antal medlemmer fraktion 2     12  10  10  

Antal medlemmer fraktion 3     0  0  0  

Antal medlemmer fraktion 4     101  96  94  

Antal medlemmer fraktion 6     1  1  2  

Antal medlemmer i alt     385  385  392  

           

Til- og afgang           

Overflytning/udmeldelse     40  -48  -50  

Overflytning/indmeldelse     40  41  29  

Årets til- og afgang     0  -7  -21  

           

Kontingentnedsættelse er i året 2015 bevilget 36 medlemmer      

           

Begrundelse af orlovstype kan specificeres således:  2018  2017  2016  

Børnepasningsorlov 50%    9  8  7  

Uddannelsesorlov 50%      1  1  

Orlov u/løn 100%    2  2  1  

Ledighed/dagpenge 50%    17  13  15  

Ny-dimitterede 100%    10  7  5  
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NY: startmedlemskab 2016 50%    5  10  5  

75 år 100%    26  24  5  

Kontingentnedsættelser i alt     69  65  39  

           

Udmeldelser: Strandgårdskolen  10  14  9  

 Vejlebroskolen  2  2  3  

 Vibeholm  6  1  5  

 Kirkebæk  0  2  3  

 Gildbroskolen  1  6  13  

 Ishøj Skole  4  0  2  

 Ishøjgård  0  3  2  

 CBF    0  2  0  

 UU-Center  0  0  0  

 Forvaltning  0  0  0  

 Pensionister  5  8  7  

 Ledi-
ge 

   7  7  4  

 An-
det 

   1  1  1  

 Afgået ved døden  4  2  1  

 I alt    40  48  50  

           

Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

           

         Noter  
           

   Budget  Realiseret  Realiseret  Realiseret  

   2019  2018  2017  2016  

2. Kontingenter           

Kontingent til DLF   0  0  533.154  972.625  

Kontingent til Kredsfællesskab   11.500  11.480  11.560  11.800  

Diverse kontingent regulering           

Ekstraordinært kontingent til DLF           

Kontingenter i alt   11.500  11.480  544.714  984.425  

           

3. Styrelsesaktiviteter           

Formandsmøder     0  0  505  

KS/TR sommerafslutning     3.112  2.161  3.152  

Kongres     8.816  9.199  6.458  

KS/TR afslutning/afsked     0  1.378  1.687  

HV TR-kursus     0  650  0  
KS/TR juleafslutning     2.995  4.082  5.395  

Kurser for KS/TR     3.171  0  4.670  

Øvrigt, jubilæum m.m.     4.633  0  600  

Styrelsesaktiviteter i alt   22.000  22.726  17.471  22.466  

           

4. Kredsaktiviteter           

Generalforsamling     7.460  6.091  5.280  

Generalforsamling ekstraordinær     0  0  0  
Demonstrationer (1. maj, 12. maj)     1.500  1.500  1.625  
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Cafemøde     0  0  0  
Faglig klub, Strandg.     0  0  0  
Faglig klub, Gildbro     5.246  4.939  3.538  
Faglig klub, Ishøj     0  0  0  
Faglig klub, Vibeholm     1.950  0  0  
Faglig klub, Vejlebro     2.981  788  0  
Faglig klub, Ishøjgård     0  0  0  
Faglig klub, UU-center Syd     0  0  0  
Faglig klub, PPR     0  0  0  
Faglig klub, Kirkebæk     528  443  4.829  
Faglig klub, fra tidl.     -28.425  0  0  
Faglige aktiviteter, fra tidl.     -40.050      

Øvrige medlemsaktiviteter     1.443  0  1.000  

Til Lærernes dag fra faglige klubber    0  0  0  

Medlemskurser     1.555  0  0  

Arrangementer fraktion 4     11.405  9.796  13.205  
OK      0  0  0  

Introdag for nye lærere     0  0  900  

Lærerkalendere     1.288  1.288  1.538  

Kredsaktiviteter i alt     -33.119  24.843  31.914  

Frederiksdal-kursus     0  123.904  0  

Frederiksdal-kursus forbrug af hensat    0  -123.904  0  

Kredsaktiviteter i alt   35.450  -33.119  24.843,47  31.914  

           

Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

           

         Noter  

           

   Budget  Realiseret   Realiseret  Realiseret  

   2019  2018  2017  2016  

5. Støtteaktiviteter           

Børnefonden     2.765  2.705  2.645  

Massanga     5.000  0  0  
Unicef     2.411  0  5.000  
Red Barnet     2.411  10.800  5.855  
Røde Kors     2.411  0  0  

CEVEA     0  1.500  1.500  

Luftens helte     0  0  0  

Støtteaktiviteter i alt   15.000  14.998  15.005  15.000  

           

6. Kredsstyrelsen           

Frikøb     853.210  773.525  889.939  

Frikøb fra tidligere_refusion     -5.933  -6.450  0  

Diæter/faktiske udgifter på kursus     1.962  5.964  2.058  

Kørselsgodtgørelse     14.261  8.569  6.121  

Telefongodtgørelse     0  2.700  1.200  

Kredsstyrelsen i alt   937.879  863.500  784.308  899.319  

           

7. Informationsformidling           

Gaver og blomster     3.836  5.115  5.677  
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Dekoration     0  220  296  

Informationsformidling i alt   2.800  3.836  5.335  5.973  

           

8. Gager           

AM-indkomst     403.981  398.522  430.593  

B-indkomst     2.753  2.525  2.425  

Udbetalte gager i alt     406.734  401.047  433.018  

AM-indkomst, fordelt på respektive konti    -142.824  -139.545  -188.651  

B-indkomst, fordelt på respektive konti    -2.753  -2.525  -2.425  

Udbetalte gager i alt HK     261.157  258.977  241.942  

Refusion, 9 & 10's andel af HK-udgift    -141.789  -141.202  -132.185  

Gager i alt HK   120.562  119.368  117.775  109.757  

           

9. Personaleomkostninger           
ATP-bidrag     2.272  2.272  4.145  
ATP-samlet     1.515  1.109  0  

Pensionsbidrag     44.945  45.314  42.609  

Lønsumsafgift     19.587  19.477  18.219  

Forsikringer, arbejdsgiver     2.478  2.342  2.251  

Forsikringer regulering     -884  0  0  
Arbejdsmiljøomkostninger     0  0  0  

Personaleudgifter, kurser     3.100  6.680  0  

Personaleomkostninger i alt   73.743  73.013  77.195  67.224  

           

Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

           

         Noter  

           

   Budget   Realiseret  Realiseret  Realiseret   

   2019  2018  2017  2016  

10. Administrationsomkostninger           

Kontorhold:           

     Kontorartikler     3.180  2.848  3.569  

     Porto     900  1.600  850  

     Telefon,  mobiltelefon     6.655  6.630  4.910  

     Internet, TV     21.708  21.323  20.015  

     Forsikringer, fagforening     5.594  5.114  4.566  

Kontorhold i alt   37.700  38.037  37.515  33.909  

           

Inventar:           

     Leje af kontormaskiner     49.345  47.630  46.053  

     Småanskaffelser     0  1.695  0  

     Store anskaffelser     9.608  0  0  

     Reparation     0  0  258  

Inventar i alt   67.897  58.953  49.325  46.311  

           

EDB:           

     Hardware     6.574  15.953  756  

     Software     0  334  2.670  

     Web hotel     2.050  2.090  2.688  



 
 

32 

     Forbrug af henlagte EDB-midler     -5.000  -6.801  0  

EDB i alt   8.650  3.624  11.576  6.114  

           

Øvrige administrationsomkostninger:          

     Gebyrer     10.156  10.433  24.417  

     Faglitteratur     273  0  371  

     Tidsskrifter/abonnementer     1.232  1.225  3.589  

     Licens, E-conomic     6.910  0  0  

     Ekstern revision     7.500  7.500  7.500  

Øvrige administrationsomkostninger i alt  20.750  26.071  19.158  35.877  

           

Administrationsomkostninger i alt   134.997  126.684  117.574  122.210  

           

11. Lokaleomkostninger           

     Husleje     60.000  60.000  60.000  
     Elektricitet     4.115  4.458  5.328  
     Rengøring     14.928  15.466  16.340  

Lokaleomkostninger i alt   79.100  79.043  79.924  81.668  

           

12. Renteindtægter           

     Renter, pengeinstitutter     6.332  5.345  7.993  

     Renteudgifter     0  0  0  

Renteindtægter i alt   6.000  6.332  5.345  7.993  

           

Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

           

         Noter  

           

   Budget  Realiseret  Realiseret  Realiseret  

   2019  2018  2017  2016  

13. Driftsresultat for Særlig Fond           
           

Indtægter:           

     Huslejeindtægter   60.000  60.000  60.000  60.000  

Indtægter i alt   60.000  60.000  60.000  60.000  

           

Udgifter:           

     Fællesudgifter inkl. leje   23.100  23.055  23.923  27.517  

     Fælles udgifter fra tidl. Refusion   0  -1.861  -5.318  0  

     Ejendomsskat   3.993  3.818  3.625  3.625  

     E-conomic   1.635  3.146  0  0  

     Administration   11.459  11.346  11.327  11.160  

     Revision    3.125  3.125  2.125  2.125  

     Gebyrer   0  0  0  190  

     Inventar   0  0  26.891  0  
    Alarm   5.685  5.685  5.685  5.685  
    Forsikringer    845  845  833  821  

    Diverse   0  0  2.800  0  

    OK   0  698  0  0  

Udgifter i alt 13  49.842  49.857  71.891  51.123  
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Driftsresultat før renter   10.158  10.143  -11.891  8.877  

           

Ekstraordinære Indtægter 14  0  0  556,7  0  

Renteindtægt 15  0  573  0  577,92  

           
Driftsresultat Særlig fond   10.158  10.716  -11.334  9.455  

           

16. Ejendom           

           

Ejendommen er optaget til kostpris           

Ejendomsvurderingen pr. 1.januar 2010 andrager kr. 290.000.      
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3. Forslag til forretningsorden: 

  
 
1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 

 
2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling i hen-

hold til vedtægterne. 
 

3. Der vælges et stemmeudvalg på 5 medlemmer. 
 

4. Talerne får ordet efter indtegning hos dirigenten. 
Dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

 
5. En talers første indlæg under et punkt i henhold til den endelige dags-

orden og den godkendte opdeling af debatten om formandens beret-
ning må ikke overstige 5 minutter. Øvrige indlæg under samme punkt 
eller underpunkter må ikke overstige 2 minutter. Dirigenten kan be-
stemme, at taletiden begrænses yderligere. 
 

6. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes 
straks eller efter de indtegnede talere. Hvis forsamlingen træffer be-
slutning om afslutning af debatten, kan kun forslagsstilleren og for-
manden yderligere tildeles ordet for en afsluttende bemærkning. 
 

7. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er opta-
get på dagsordenen. 
 

8. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlig til dirigenten. Diri-
genten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag 
sættes til afstemning først. 
 

9. Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 1 medlem kræver det. Ved per-
sonvalg afholdes altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere 
kandidater, end der skal vælges. 
 

10. Beslutninger træffes med absolut flertal, jvf. dog vedtægternes § 15. 
 

11. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev. 


