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1. Beretning  

 

Arbejdstid centralt: 

 
Bilag 4 – de 15 indsatsområder, der blev vedtaget ved OK-15 - blev genstand 
for megen aktivitet: 
  

 Der blev afholdt faglig klub møder, med centralt besluttet dagsorden. 

 Der skulle prioriteres blandt indsatsområderne og besluttes, hvem der 
skulle arbejde videre med dem – TR/skoleleder – kreds/kommune – 
DLF/KL. 

 Der var flere kredsformandsmøder.  

 Der var spørgeskemaer, der skulle udfyldes etc. 
 
Men holdningen i KL og i kommunerne var, at det var hensigtserklæringer og 
ikke bindende ”regler”. 
Den holdning var Danmarks Lærerforening selvfølgelig ikke enig i, men at KL 
fyrede deres chefforhandler kort tid efter OK-15, gjorde det hele meget mud-
ret. 
 
Holdningen i Danmarks Lærerforening er, at KL er løbet fra en aftale. 
 
Der blev også ved indgåelse af overenskomsten i 2015 aftalt en fælles evalu-
ering mellem KL og LC/DLF af kommunernes og skolernes arbejde med at 
implementere de 15 indsatsområder. 
 
Lige inden sommerferien fik vi meddelt datoen for den fælles evaluering og 
en opfordring til at begynde dette arbejde lokalt. 
På det tidspunkt kontaktede vi velfærdsdirektør Lisbet Lenz og skolechef Su-
sanne Poulsen og foreslog et fælles møde mellem skoleledere, tillidsrepræ-
sentanter, Ishøj Lærerkreds og Ishøj Kommune. 
Det vandt ikke megen genklang, så opfordringen blev gentaget efter sommer-
ferien. 
Det resulterede i, at de indkaldte til et møde den 30. oktober 2016 – dagen 
inden det fælles regionale evalueringsmøde skulle foregå. 
 
Men lederne havde lavet deres egen evaluering, hvoraf det fremgik, at det gik 
godt og at mange af de 15 indsatsområder allerede var implementeret. 
 
Det var ærgerligt, at det ikke lykkedes at holde et fælles møde med både sko-
lelederne og tillidsrepræsentanterne, men i lyset af, at der ikke havde været 
megen vilje fra hverken Ishøj Kommune eller skolelederne til at arbejde med 
de 15 indsatsområder, var der selvfølgelig heller ikke meget at evaluere på! 
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Arbejdstid Ishøj: 

 
Efter 3 møder i efteråret 2015 mellem Ishøj Lærerkreds og Velfærdsdirektør 
Lisbet Lenz og skolechef Susanne Poulsen, konstaterede de, at der efter de-
res mening ikke var grundlag for videre drøftelser om arbejdstid for lærerne i 
Ishøj Kommune, de mente, at der var langt til en enighed. 
De ville dog gerne på skrift have vores bud på et administrationsgrund-
lag/aftale.  
Dette fremsendte vi i begyndelsen af januar – og senere på måneden kunne 
vi pludselig se, at det var et punkt på dagsordenen til Byrådsmødet i februar. 
SF havde stillet forslag om, at der skulle indgås en aftale om arbejdstid med 
Ishøj Lærerkreds. Indstillingen fra borgmesteren til dette punkt var en afvis-
ning af dette og begrundelsen var: 
 
”Borgmesteren gør opmærksom på, at Lærerkreds 18 C har meddelt, at de 
ikke ønsker at indgå en aftale, der alene holder sig indenfor den i loven fast-
satte ramme for undervisningstid.  
Lærerkreds 18 C ønsker, at der indgås en aftale, som fastsætter færre un-
dervisningstimer end forudsat i loven.  
Lærerkreds 18 C ønsker, at der indgås en aftale, der indeholder øremærkede 
puljer, - én pulje til forberedelsestid og en anden pulje til særlige opgaver.  
Hensigten i Lov 409 er, at skabe et ledelsesrum, så skolelederen kan lede og 
fordele arbejdsopgaverne med fokus på elevernes læring, og det kræver flek-
sibilitet. Det er netop årsagen til, at de nye arbejdstidsregler har gjort op med 
de fastlåste puljer fra den gamle tjenestetidsaftale. 
Det betyder, at det ikke er muligt at indgå en aftale med Lærerkreds 18 C, 
som svarer til budgetforliget for 2016. Her har Byrådet aftalt, at der udarbej-
des et ”forståelsespapir” vedrørende lærernes arbejdstid, indenfor den lov-
givning, der er vedtaget.” 
 
Meget af denne tekst er ikke korrekt.  
 

 Der er ikke i loven fastsat en ramme for, hvor mange undervisningsti-
mer en lærer skal have – hvorfor Ishøj Lærerkreds heller ikke har ud-
trykt ønsker om færre undervisningstimer. 

 
Vi havde alene udtrykt ønske om at fastsætte et maksimalt undervis-
ningstimetal, som kunne medvirke til at sikre, at lærerne ville have den 
fornødne tid til forberedelse. 

 

 Vi havde ikke ønsket øremærkede puljer. Vi havde foreslået én pulje på 
mellem 5 og 10 timer, som lærerne kunne bruge af i forbindelse med 
ekskursioner. Skemalægningssystemet kan ikke tælle 2 forskellige læ-
rers timer i den samme klasse, hvorfor det er meget vanskeligt at opgø-
re undervisningstiden for begge deltagende lærere i en ekskursion. 
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Vi er bekymrede for, at undervisningstiden ikke bliver registreret for 
begge lærere, hvorved nogle kan blive snydt for ca. 120 kr. pr. time, de 
deltager i ekskursioner. 

 

 Selvfølgelig kunne vi ønske os, at man fik en pulje kun til forberedelsen 
– men indtil videre er det meget få kommuner og kredse, der er blevet 
enige om dette, så det er et ønske på langt sigt, og det blev slet ikke 
drøftet! 
 

Da jeg så den dagsordenstekst skrev jeg en mail til borgmester Ole Bjørstorp 
og påpegede fejlene.  
Han ringede mig op kort tid efter og sagde, ”at hvis jeg ville forhandle, skulle 
det være med ham alene”. 
Det var en invitation, vi ikke ville sige nej til! 
 
Vi fik aftalt et møde – og efter 2 møder var vi enige om 3 nye punkter til ad-
ministrationsgrundlaget: 
 

 Et maksimalt undervisningstimetal. 

 Et gennemsnitligt undervisningstimetal. 

 Et maksimalt undervisningstimetal for nyuddannede og nyansatte lære-
re. 
 

Derudover er der nu mulighed for, at skole og kreds kan indgå en fiks-
flekstidsaftale. 
 
Det tidligere administrationsgrundlag – og det nye – er ikke indenfor den lov-
givning, der er vedtaget. Hvis loven skal følges skal al arbejdstiden ligge på 
skolen – og lederen beslutter, hvornår læreren udfører de besluttede opga-
ver. Dette er ikke tilfældet, så vores formål var at få ”lovliggjort” den praksis, 
der havde udviklet sig på skolerne. Hvis Ishøj Kommune ønsker at følge lo-
ven, er det ikke nødvendigt at vedtage et administrationsgrundlag, så skal 
lederne blot planlægge i et meget større omfang end de gør nu. 
 
Det er ikke en aftale – det er et administrationsgrundlag. Det er ikke prangen-
de – det var det, der var muligt. 
 
Men det giver lærerne lidt bedre forhold end før. At vi så kan se, at kommu-
nerne omkring Ishøj kan tilbyde bedre vilkår vedr. undervisningstimetallet, be-
tyder desværre, at Ishøjs skoler ikke bliver prioriteret i top, når lærerne søger 
nye jobs. 
 
Desværre har vi haft et par sager, hvor skolelederne efter vores opfattelse 
ikke respekterer administrationsgrundlaget. Det er vedrørende lærere på 
nedsat tid, hvor skolelederen ikke mener, at undervisningstimetallet skal re-
duceres tilsvarende. 
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Da vi skrev til skolerne og henviste til administrationsgrundlaget, var det sko-
ledirektøren der svarede – og der blev henvist til, at det var efter aftale med 
borgmesteren.  
 
Så meget for det øgede ledelsesrum til skolelederne! 
 
Så desværre kan vi ikke anbefale lærerne at gå på nedsat tid – der er ingen 
garanti for, at det vil kunne mærkes på arbejdsmængden – kun på lønnen. 

Lærerflugt: 

 
Lærerne ”flygter” fra jobs i kommunerne og i folkeskolerne og forsvinder an-
dre steder hen. 
I Ishøj er der 23 færre fuldtidsstillinger i 2016 end i 2015 (tal fra 
www.skoletal.dk). 
  
48 lærere har stoppet deres ansættelse i Ishøj Kommune i 2016. 34 har sagt 
deres job op, 11 er gået på pension, 2 er afskediget på grund af sygdom og 1 
har været tidsbegrænset ansat. 
 
Så stor en udskiftning på ét år giver mange problemer på skolerne og for læ-
rerne. Når der til kommer, at det er svært at tiltrække kvalificerede ansøgere, 
betyder det, at ledige undervisningstimer, flytter over til de andre lærere – 
hvilket giver øget undervisning og mindre forberedelse for de tilbageværende.  
Derved bliver det også svært at efterleve administrationsgrundlagets beslut-
ning om maksimalt 810 undervisningstimer pr. lærer og et gennemsnit på 760 
timer.  
 
2 af vores skoler ansætter ikke vikarer i stedet for dem, der er på barsel, så 
de kører nærmest konstant med færre ansatte end forudsat. 
 
Forskere fra forskningsafdelingen på UCC har lavet en kvantitativ undersø-
gelse i foråret 2016. 
Der er 3 vægtige grunde til at lærerne vælger at stoppe: 
. 

 Fordi de føler sig nødsaget til at stoppe for at forblive lærere. 

 Fordi de ikke har tid nok til eleverne. 

 Fordi tidsstyring, topstyring og målstyring forhindrer lærerne i at agere 
professionelt. 

 
Ishøj Lærerkreds er ved at gennemføre en lille spørgeskemaundersøgelse 
blandt de lærere, der selv har valgt at stoppe deres ansættelse i Ishøjs skole-
væsen. 
Vi vil gerne have et billede af, hvilke årsager der er til at stoppe, og dermed 
vurdere, om det giver anledning til at drøfte dette med Ishøj Kommune. 
 

http://www.skoletal.dk/


 
 

7 

Ishøj kommune budget 2017: 

 
Ishøj Kommunes forslag til budget for 2017 viste et underskud på ca. 30 milli-
oner. 
Politikerne vedtog, at de 15 millioner blev finansieret af kassebeholdningen, 
så der skulle findes besparelser for yderligere 15. millioner. 
 
Skoleområdet blev besparet med ca. 2 millioner, bl.a. ved nedlæggelse af 
”flyverfunktionen” og besparelser på familieklasserne. Derudover en reduce-
ring af vikarkontoen. 
 
Strandgårdskolen blev også ramt af besparelser på bl.a. gruppeordningen og 
den tilknyttede SFO. 
 
Det var ikke voldsomme besparelser på skoleområdet, men som altid rammer 
det de svageste elever. Besparelserne på familieklasserne og flyverfunktio-
nen vil give forringede muligheder for lærerne for at kunne sætte ind med 
hjælp og støtte til de elever, der har særlige behov. 
Besparelse på vikarkontoen betyder jo ikke, at der bliver færre sy-
ge/fraværende, men det betyder, at eleverne ikke får den optimale undervis-
ning, når en lærer er fraværende. 
 
På flere skoler bliver der slet ikke ansat lærere/vikarer, når der bliver ledige 
stillinger i løbet af året. Der laves omlægninger, så lærere, der skulle undervi-
se i ressourcecenteret, i dansk som andetsprog, støtte på enkelte elever etc., 
bliver brugt til at dække de almindelige klasser og fag.  
Dette er en meget stor stressfaktor for lærerne og vores svageste elever får 
ikke den hjælp og støtte, som de er berettiget til. 
Målet om at mindske den negative sociale arv og øge elevernes karakterer, 
bliver i den situation meget svært. 
 
Så en politisk beslutning fra 2016 om at: ”Karakterniveauet skal over en år-
række hæves i folkeskolen, specielt med fokus på fagene dansk og matema-
tik.”, er snarere ønsketænkning end udtryk for realitetssans. 

Arbejdsmiljø: 

 
Her i Ishøj har vi i 2016 set et stadig større antal kolleger, der bliver syge-
meldt med stress/stressrelaterede sygdomme, og i langt de fleste tilfælde kan 
der trækkes snore direkte tilbage til arbejdsdagen på skolen. Vi oplever bl.a., 
at ledige stillinger ikke bliver genbesat enten fordi, der ikke er passende an-
søgere eller fordi skolerne ikke har de nødvendige ressourcer. 
 
Vi hører blandt vores tillidsfolk, at årsagerne til sygemeldingerne med stress 
bl.a. skal findes i vores generelle psykiske arbejdsmiljø på skolerne, og at det 
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især er en presset hverdag samt inklusionen, som der peges på, som direkte 
årsager til tingenes tilstand. 
 
Som lærer i Ishøj arbejder vi i en virkelighed, hvor rammerne bl.a. sættes af 
de vilkår, man byder os. Nogle af disse vilkår er ressourcefordeling, befolk-
ningssammensætningen i Ishøj samt politiske prioriteringer og strømninger - 
alt sammen vilkår, som vi ikke kan ændre på og som vi må lære at leve med.  
 
Kan vi så det? Måske… Vi kan ikke trylle flere ressourcer frem! Vi kan ikke 
skifte vores børn ud! Men vi kan håbe på, at vi kan få nogle gode aftaler om 
vores arbejdsbetingelser med vores ledere, så vi kan styrke den sociale kapi-
tal på vores skoler! 
 
I Ishøj Lærerkreds har vi i 2016 arbejdet for, at der skabes gode arbejdsfor-
hold på alle vores skoler. Vi har derfor forsøgt i stadig større grad at sætte 
fokus på den sociale kapital på skolerne, hvilket vi påtænker at fortsætte med 
i 2017.  
 
DLF har udarbejdet en arbejdsmiljøstrategi, som vil blive et vigtigt element i 
arbejdet i 2017 og frem, og denne er fokuseret omkring 5 pejlemærker: 
 
 Fremme af arbejdsglæde og trivsel. 

 Forebyggelse og tidlig indsats, så arbejdsmiljøet kan blive sundt og sik-

kert. 

 Holdebare løsninger i et helt arbejdsliv. 

 Arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid ved nye tiltag og indsatser. 

 Prioritering af kontinuitet, systematik og koordinering af arbejdsmiljøind-

satsen. 

Der sættes i høj grad fokus på styrkelsen af den professionelle kapital, her-
under den sociale kapital i Danmarks Læreforenings arbejde. Det er gennem 
denne, at man kan styrke det gode arbejdsmiljø og kvaliteten i resultaterne på 
skolerne. 
 
Det gode arbejdsmiljø er et fælles ansvar for alle på en skole og derfor skal 
fællesskabet på skolerne også styrkes. Den sociale kapital er et vigtigt ud-
gangspunkt for det gode arbejdsmiljø. Det er derfor vigtigt, at der fortsat ar-
bejdes på at styrke tilliden, retfærdigheden og samarbejdet ude på de enkelte 
skoler. 
Ishøj Lærerkreds har arbejdet i denne retning i hele 2016 og forventer at fort-
sætte arbejdet i 2017. 
 
Et eksempel på dette er det arbejde, der lige nu er i gang på Vibeholmskolen. 
Skolen har fået afdækket sin sociale kapital og er nu i fuld gang med arbejdet 
for at styrke netop den sociale kapital og dermed også løfte kvaliteten af det 
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arbejde skolens medarbejdere udfører. Der arbejdes ud fra teorierne omkring 
professionel kapital, som skolens leder, TR og AMR alle har været på kursus 
omkring. De kan derfor i samarbejde videreføre nogle af ideerne fra den pro-
fessionelle kapital til skolens virkelighed og dagligdag. 
 
I Ishøj Lærerkreds håber vi, at erfaringerne fra Vibeholmskolen vil kunne bru-
ges på alle kommunens skoler i en fælles bestræbelse på at styrke skolernes 
samlede sociale kapital. Dette vil kunne medføre et løft af den kvalitet, vi ger-
ne skulle se vokse i resultaterne af vores arbejde, nemlig, at vi skal se et løft i 
kvaliteten af vores kerneydelse – undervisningen. Gennem dette arbejde vil vi 
kunne opfylde kommunens målsætning om, ”at alle børn bliver så dygtige de 
kan og at børnene sejrer i eget liv”. 
 
”Lykken kommer af det, der lykkes. Man lærer af det svære.” (Tage Sønder-
gaard). 
 
Et andet område, vi har arbejdet meget med i 2016 er vold og trusler samt 
magtanvendelse. 
Alle er enige om, at vold og trusler er uacceptabelt. Ingen skal udsættes for 
vold og trusler i deres daglige arbejde. Lærerne skal kunne passe arbejdet 
uden at frygte, at blive udsat for ubehagelige situationer, som indbefatter vold 
og trusler. 
 
Mange oplever, at de er nødsaget til at fastholde et barn for at beskytte det 
mod at komme til skade, at skade andre eller ødelægge ting. Dette er magt-
anvendelse og er selvfølgelig noget, der skal benyttes med varsomhed og 
helst undgås.  
 
Lærerne kender godt til de situationer, hvor børn der handler i affekt og i 
pressede situationer måske kommer til at optræde truende eller direkte volde-
ligt over for os, og som undervejs også kommer til at kaste lidt med stole og 
borde til fare for andre.  
Det er på alle måder en ulykkelig situation, som vi for alt i verden skal forsøge 
at undgå. Men når det sker, skal vi være helt klare på, hvordan vi skal forhol-
de os. 
Optræder vi forkert eller følger vi ikke kommunens retningslinjer, kan vi i vær-
ste fald risikere at miste vores arbejde. På landsplan blev tallet for afskeds-
sager begrundet i magtanvendelsessituationer pludseligt meget stort i 2016. 
Vi skal helst have denne tendens stoppet, da vi som offentligt ansatte på den 
ene side skal handle og på den anden side skal handle korrekt og uden at 
være i tvivl om, hvad vi må og skal gøre. 
 
Vi er selvfølgelig underlagt ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folke-
skolen”, hvor vi pålægges at gribe ind, hvis et barn er til skade for sig selv, for 
andre eller ødelægger ting.  
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I Ishøj Kommune er vi godt hjulpet af ”Retningslinjer for magtanvendelse i 
dagtilbud, folkeskoler og fritidshjem i Ishøj Kommune”. Retningslinjerne her 
dækker ikke kun kommunens skoler, men alle institutioner, og derfor bliver 
der ikke gået i detaljer i forhold til vores specifikke arbejdsområde. Derfor op-
fordres man til at lave lokale retningslinjer, så også helt specifikke lokale for-
hold kan blive belyst og behandlet.  
 
Bliver vi udsat for trusler eller vold skal vi være opmærksomme på, at vi må-
ske skal anmelde hændelsen til politiet. Dette skal i givet fald ske indenfor 72 
timer fra hændelsen er sket. Dette blev i 2016 en realitet efter en ændring i 
procedurerne omkring skadeserstatning til ofre for vold. 
 
Alle episoder skal endvidere registreres i kommunens arbejdsskaderegistre-
ringssystem enten som en registreret hændelse eller som en regulær ar-
bejdsskade, hvis der er opstået en sådan. I kommunens system er det fra 
2016 blevet muligt også specifikt at registrere krænkende hændelser, som 
f.eks. at man bliver kaldt noget grimt eller at der bliver spyttet på en eller lig-
nende.  
 
Ishøj Lærerkreds synes på ingen måde, at det er godt at politianmelde børn. 
Vi vil langt hellere have, at der bliver arbejdet pædagogisk med børnene og at 
man forsøger at forebygge, at vi overhovedet kommer så langt som til at mø-
de trusler og vold, samt benytte magt overfor børnene. Vi er dog nogle gange 
nødsaget til at politianmelde børn for, at vi som lærere ikke kommer til at stå 
ringere i sager om offererstatning.  
 
Forebyggelse er vejen frem. Vi kan skyde skylden for hændelserne på inklu-
sionen, på manglende børneopdragelse, på samfundet som sådan eller noget 
helt andet, men vi må samtidig forsøge at lære af situationerne, så vi kan for-
søge at undgå lignende sager i fremtiden.  
 
Arbejdsmiljøorganisationen på den enkelte skole bør også i 2017 arbejde 
med selve volds- og trusselsbilledet, samt kigge på graden og mængden af 
magtanvendelse. Vi skal kende årsager og handlingsmønstre, så vi systema-
tisk og professionelt kan arbejde målrettet på at mindske, og måske helt for-
hindre, risikoen for at vores medlemmer og andre ansatte på skolerne, bliver 
udsat for trusler og vold, samt at der i så høj grad som muligt ikke benyttes 
magtanvendelse overfor børnene. 

Lokalt samarbejde: 

 
Samarbejdet mellem de forskellige faglige organisationer er glimrende i Ishøj. 
Der er en bred repræsentation i HovedMED og vi holder en god og jævnlig 
kontakt. 
Især har samarbejdet med HK og deres fællestillidsrepræsentant været godt. 
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Samarbejdet med BUPL er også blevet intensiveret i det forløbne år. Dårligt 
arbejdsmiljø på en skole rammer jo både medlemmer fra BUPL og fra Dan-
marks Lærerforening, og i den forbindelse har Ishøj Lærerkreds haft et glim-
rende samarbejde med BUPL og deres medarbejdere. BUPL’s anderledes 
organisering med et fælles sekretariat/kontor for hele Vestegnen betyder, at 
de er lidt længere væk fra det lokale, mens de til gengæld har en mere speci-
aliseret ekspertise, hvilket har været en hjælp. 

Samarbejdet med Ishøj Kommune: 

 
Samarbejdet med skolechef Susanne Poulsen og velfærdsdirektør Lisbet 
Lentz har nærmest været ikke-eksisterende i det forløbne år. Der har været 1 
møde i august. 
Trods vores opfordringer til fælles møder omkring den besluttede evaluering 
af bilag 4 – de 15 indsatsområder, der blev vedtaget ved OK-16 - lykkedes 
det ikke at lave en fælles evaluering af indsatsen i Ishøj. 
 
Hvor Ishøj Lærekreds tidligere kunne drøfte forhold på de enkelte skoler med 
skoledirektør og skolechef, må vi nu tage den direkte kontakt til de enkelte 
skoleledere, hvis vi konstaterer urimelige eller forkerte forhold.  
V får dog ikke svar fra skolelederne uden at det først er clearet med skole-
chefen eller skoledirektøren. Det er absolut et område vi må forsøge at få for-
bedret. 
 
Heldigvis har vi fortsat et glimrende og tillidsfuldt samarbejde med HR afde-
lingen. Det betyder, at der findes gode og konstruktive løsninger for lærere, 
der måtte have brug for det. 
 
Kredsformanden er også næstformand i HovedMED og dermed ”medansvar-
lig” for de beslutninger og retningslinjer, der bliver vedtaget der. 
Nogle kan mene, at det er en dårlig ide, men kredsstyrelsen har vurderet, at 
den indflydelse det giver at have næstformandsposten, er langt større end 
ulemperne.   

Det forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest: 

 
Samarbejdet med de andre lærerkredse i det forpligtende samarbejde på 
Vestegnen er i en god udviklingsfase. 
 
Dels har vi nu fået repræsentation af alle kredsene i vore lille lønteknikgrup-
pe, dels er den blevet udvidet til også at beskæftige sig med arbejdstidspro-
blematikker. 
 
Vi har også nedsat en lille arbejdsgruppe, som skal kigge på områder, hvor 
kredsene kan etablere et tættere samarbejde. Målet er ikke at sammenlægge 
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kredse, men undersøge om vi kan etablere et udvidet samarbejde på nogle 
områder og derved udnytte de forskellige ekspertiser, der er i kredsene.  
  
Jævnligt ”rumler” Danmarks Lærerforening med tanker om kredsenes størrel-
se, og ofte får vi at høre, at de små kredse ikke er ”bæredygtige”. 
Det skaber mange diskussioner – for hvad er bæredygtighed og hvordan må-
les det? Hvem bestemmer, om man skal være en lille kreds eller en stor 
kreds? 
Desuden vil der i de kommende år ske udskiftninger på kredsformandsposten 
i halvdelen af kredsene, så måske kan vi også sikre en god overdragelse til 
nye folk. 
Reglerne om barsel er jo ens uanset om du er ansat i Ballerup eller i Ishøj. 

Kongres 2016: 

 
Kongressen i Danmarks Lærerforening i september var en kort kongres uden 
beretning, men til gengæld var der planlagt at suspendere kongressen i en 
del af tiden for at give plads til oplægsholdere og et debatpanel. 
Det store tema var ”Hvad skal vi med skolen”, hvor Alexander von Oettingen, 
dr. pæd. og prorektor for Syddansk Universitet holdt et oplæg om ”skolen, 
dannelse og samfundet”. Derefter var der ”samtalesalon” mellem Alexander 
von Oettingen og Eva Secher Mathiassen, formand for Dansk psykologfor-
ening. Det hele blev styret af hovedstyrelsesmedlem Jeanette Sjøberg. 
Baggrunden for denne temadebat er, at kongressen igangsætter en proces, 
hvor hele Danmarks Lærerforeningen skal engageres i drøftelser, der kan 
munde ud i formuleringen af et skoleideal. 
 
Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var ”medlemmernes arbejdsliv”. For-
målet var at få et fælles billede af arbejdssituationen, med henblik på at ved-
tage fælles handlinger, som skaber et bedre arbejdsliv. 
 
Derudover havde kongressen også en længere drøftelse om, hvordan Dan-
marks Lærerforeningen kan styrke mulighederne for at opnå et godt resultat 
for medlemmerne ved overenskomstforhandlingerne i 2018.  
Hvad et godt resultat er, kan der sikkert være delte meninger om, men det er 
vigtigt, at der er en fælles forståelse af aftalen inden forhandlingsbordet forla-
des. 

Kontorets arbejde: 

 
1. april gik Kåre Jensen, kredsens tidligere næstformand, på pension og 
Charlotte Munch fra Vibeholmskolen blev valgt til ny næstformand. 
 
Meget af tiden indtil nu har Charlotte brugt på kurser og konferencer i Dan-
marks Lærerforenings regi. Charlotte vil have ansvaret for arbejdsmiljøet og 
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implementeringen af Danmark Lærerforenings netop vedtagen strategi vedr. 
arbejdsmiljøet på skolerne. 

Fremtidigt virke: 

 
Både styrelsen, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal ha-
ve øget fokus på opgaveoversigterne. Det skal sikres, at al undervisning bli-
ver registreret – lejrskole, hytteture og ekskursioner, lige som det skal sikres, 
at der udarbejdes en ny opgaveoversigt, når der sker ændringer. I modsat 
fald kan der være risiko for, at der udbetales forkert undervisningstillæg. 
Det er også erfaringen, at når lederne laver ændringer i løbet af skoleåret 
sker det, at vedtagelserne fra administrationsgrundlaget ikke bliver overholdt. 
 
Der er store udfordringer med at rekruttere lærere til Ishøj. Dette skyldes bå-
de, at der er mangel på uddannede lærere og at kommuner omkring os har 
bedre vilkår vedr. arbejdstiden. I flere af vores nabokommuner er det maksi-
male undervisningstimetal lavere end det er i Ishøj, og tilsvarende er det gen-
nemsnitlige undervisningstimetal også lavere. 
 
Når kommende ansøgere ringer til kredsen for at høre om lønforholdene, 
spørger de nu også altid til, hvilke aftaler omkring arbejdstid, der er gælden-
de. Nogle spørger endda også til arbejdsmiljøet på den pågældende skole. 
Så hvis Ishøj Kommune fortsat skal kunne rekruttere lærere, er der flere pa-
rametre, der skal fokus på. 
 
OK-18 nærmer sig og forberedelserne er allerede i gang. Der lægges op til 
medlemsdebat i maj måned og forslag til krav, andre emner, og lokale kom-
mentarer, skal indsendes i juni. De endelige krav skal besluttes på kongres-
sen i efteråret. 
 
Forhandlingerne begynder i starten af 2018. Der vil ligge et stort arbejde i at 
sikre en bred debat blandt medlemmerne om ønsker - forventninger - og re-
sultater af forhandlingerne. 
Med lærerflugt – og elevflugt - fra folkeskolen, har begge parter et ansvar for 
at finde fælles centrale løsninger.  
Der skal også sikres en massiv opbakning til Danmarks Lærerforening i for-
handlingerne. 
 
Strejkekassen er fyldt op igen pr. 1. august 2017 og så er Danmark Lærerfor-
ening igen godt rustet. 
Der er også meget fokus på, at denne gang skal fagbevægelsen stå tættere 
sammen – ”ingen må efterlades på perronen”. Det kan jo betyde, at nogle 
skal konflikte for at støtte andre.  
 
Der er kommunalvalg til november, og det betyder, at de fleste politikere er 
meget lydhøre. Folkeskolen vil komme til at være et væsentligt emne for alle 
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kandidater, så vi skal være med til at fortælle dem om den virkelighed, som 
forældre og elever oplever, og hvilken indsats lærerne har mulighed for at le-
vere. 
 
Vi skal have fulgt tættere op på det administrationsgrundlag, som politikerne 
vedtog sidste år og gerne have det gendrøftet, og meget gerne med alle poli-
tikerne. 
Det er ikke alle skolerne, der overholder det, der er vedtaget og hvorvidt ”ån-
den” i det efterleves, er også forskelligt fra skole til skole.  
 
Bilag 4 – vedtagelsen fra OK-15 skal også mere i fokus på skolerne. Det skal 
sikres, at alle lærere får en meningsfuld dialog med lederen om deres ar-
bejdsopgaver for det kommende skoleår. Ligeledes skal det sikres, at plan-
lægningen er så grundig, så alle arbejdsopgaver er medtaget. Når man kan 
glemme at skrive 6. ferieuge på for samtlige lærere på en skole, har planlæg-
ningen ikke været god nok. 
 
Pr. 1. august 2017 er de lockoutede, der optog lån færdige med at afdrage på 
konfliktlånet og derfor bortfalder konfliktkontingentet også for de ikke lockou-
tede og for de lærere, der er ansat efter lockouten.  
 
Det betyder, at kontingentet bliver ”normaliseret” til 545 kr. I de sidste 4 år har 
alle betalt 107 kr. mere pr. måned – 232 i kontingent + 420 afdrag på lå-
net/konfliktkontingent. 
 
Til gengæld vil den forholdsvis store gruppe af lærere, der ikke optog konflikt-
lånet, men måtte undvære lønnen i den måned, vi var lockoutet, opleve en 
forholdsvis stor stigning af kontingentet. 
Det er så vigtigt at huske, at de mistede ca. 20.000 kr. på den måned i 2013. 
 
Kontingentet i Ishøj Lærerkreds er siden 2010 nedsat 2 gange med hen-
holdsvis 15 og 25 kr. pr. måned og har i dag samme niveau som i 2004/2005. 
Vores lønninger er steget med knap 20 % siden da og det er ikke længere 
muligt at finde besparelser på budgettet. Der vil derfor komme et forslag på 
generalforsamlingen om, at kontingentet stiger med 30 kr. pr. mdr. 
 
I praksis vil kontingentet falde med 107 kr. pr. 1. august 2017, men den lokale 
kontingentstigning på 30 kr. pr. mdr.,  som vil blive foreslået, vil så betyde, at 
faldet ”kun” bliver på 77 kr.  
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Kontingent før og efter lockouten: 

 
 

Skolerne: 

 
Gildbroskolen: 
Elever:  524, heraf 82 i specialklasse, læseklasse og modtage-

klasse 
Lærere/bh-kl.ledere: 60   
Ledere:  4 incl SFO-leder 
 
På Gildbro har vi det med ret tit at skifte ledelse. Vores viceskoleleder fik nyt 
job som skoleleder og vores afdelings- og SFO-leder holdt op pga. sygdom. 
Vores skoleleder var så ene mand på banen i foråret, og der blev kun tænkt i 
drift. Vi fik ansat 3 nye kræfter, så i dette skoleår kunne vi tage hul på visi-
onsarbejdet. 
Både skolebestyrelse, elevråd og lærere har været i gang med at definere, 
hvilke tiltag vi kunne tænke os at udvikle på for at gøre Gildbroskolen til noget 
helt særligt. Pædagogisk udvalg er blevet udvidet med nøglepersoner fra an-
dre områder, og de har så sammen med ledelsen været arbejdsgruppe sam-
men med 2 konsulenter udefra. Vi har haft en lørdag i skolebestyrelsen og en 
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fælles lørdag for hele personalet, og her i februar er der endnu en lørdag, 
hvor vi skal se, hvor langt vi er kommet. 
I sommer fejrede vi 4 ansatte, der havde 40 års jubilæum, der var ét mere i 
januar og endnu ét til sommer. Det varsler også, at der er en udskiftning un-
dervejs, så lærerkollegiet gennemgår en forandring.  
 
I sommer fik vi ansat en del nye lærere - 9 stk. - og de fleste er der endnu. Til 
trods for, at vores skole er ret belastet, er de fleste glade for at være ansat på 
Gildbroskolen, og vi gør, hvad vi kan for at passe på hinanden. 
Vi har haft nogle kolleger, der har været stressramte, og pt. er 2 på vej tilbage 
fra en stresssygemelding. 
 
Vores afdelingsopdelte skole giver os udfordringer i den forstand, at vi ikke 
ser så meget til hinanden. I forrige skoleår fik vi en ny kaffemaskine i perso-
nalerummet. Jeg skal ikke kunne sige, om den har hjulpet, men det er så vig-
tigt, at vi ser og snakker med hinanden. Ellers kan tingene udvikle sig, og vi 
får ikke hjulpet hinanden i tide. 
 
En anden udfordring er det fleksible skema. Vi arbejder i MED-udvalget på en 
retningslinje, der kan lette vores skemalæggeres arbejde. I den forbindelse 
har vi taget op til overvejelse, om vi skal gå tilbage til 45 min. lektioner. Dette 
er ikke afklaret endnu. Vi har fået lovning på en uddannelsesdag i MED, da vi 
sikkert kan udnytte dette organ mere optimalt. 
 
På vores kredskursus her i januar var vi 21 tilmeldt fra Gildbroskolen. Det er 
vi stolte af, og det tegner godt for fremtiden, da der var både yngre og nyan-
satte imellem. 
 
Gitte Tøjberg 
 
Vejlebroskolen:  
Elever:  428 
Lærere/bh-kl.ledere: 34 
Ledere:   3 incl. SFO-leder 
 
I april 2016 gik Kåre Jensen på pension og skolen valgte ny tillidsrepræsen-
tant: Alice Taasby.  
 
Jeg er godt i gang med TR-uddannelsen og jeg har overtaget et godt uformelt 
samarbejde med skolens ledelse. Sammen med skolens AMR: Mette Mundt 
og skoleledelsen finder vi nu en ny struktur for MED-udvalg og TRIO møder.  
 
3 kolleger forlod os i sommers: 2 til efterløn/pension og 1 til nyt job tættere på 
eget hjem. Da vi nåede 1. september var 3 nye kolleger ansat. 
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Siden har vi så haft en kollega, der valgte at opsige sit job efter en tids 
stresssygemelding. Og derudover har vi 2 kolleger på vej tilbage fra stressre-
lateret sygemelding. 
Vi skal passe godt på hinanden! - og det har vi heldigvis stadig ry for at gøre 
kolleger i mellem. 
Vores AMR er nu i færd med at lave den nye APV sammen med vores skole-
leder og her er fokus på de nye faglokalers indretning, det nye personalerum 
og ikke mindst personalets arbejdsbelastning! (f.eks. det pres der føles, når 
man ikke har tid nok til forberedelse og det pres man føler, når stærkt bela-
stede elever skal rummes i normal undervisning uden ekstra resurser ).   
 
Administrationsgrundlaget er et godt udgangspunkt for arbejdstildeling og i år 
har ingen oversteget de 810 timers undervisning på Vejlebroskolen, men der 
er stadig kolleger, der har rigtig mange undervisningstimer hver uge. 
Derfor skal den kommende fagfordeling være endnu mere klar og tydelig for 
alle i forhold til fordelingen af undervisning og arbejdsopgaver! 
 
I forhold til drøftelse af arbejdsoversigter SKAL det blive langt bedre dette år! 
 
Igen i år har vi savnet (tydelig) kommunikation til alle fra ledelsen, så her har 
vi også et fokuspunkt med plads til forbedring. 
 
Alice Taasby 
 
Ishøj Skole: 
Elever:  270 
Lærere/bh-kl.ledere: 19 
Ledere:  3 incl SFO-leder 
 
Den gennemgribende renovering af skolen er i løbet af 2016 vellykket afslut-
tet. Vi har fået en mere nutidig skole, med dejlige lyse lokaler. Ishøj Skole har 
fået opfyldt et mangeårigt ønske om en kantine, denne bliver benyttet flittigt af 
både elever og personale. 
 
Personalet på Ishøj Skole er stadig ”trætte” på grund af arbejdspresset. Le-
delsen har heldigvis vist en forståelse over for kolleger, der har følt sig ekstra 
presset, og givet disse lidt luft.  
Arbejdstiden er stadig en af de væsentlige faktorer til, at medarbejderne føler 
at de har en stresset hverdag. Desuden mangler der stadig tid til at løse alle 
arbejdsopgaverne og det problem er ikke blevet mindre – snarere tværtimod - 
vi kan godt mærke, at budgettet strammer, så der bliver flere arbejdsopgaver 
til de samme antal hænder. Dette medvirker ikke til at lette på en stresset 
hverdag.  
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Inklusionen af elever med særlige behov i almindelige klasser gør naturligvis 
også arbejdspresset stort, ikke mindst når klassekvotienterne i snit er omkring 
24 – 25, og i nogle af de små klasser tæt på 30.  
Disse arbejdsbetingelser giver til tider nogle lærere en følelse af at være 
handlingslammet, da de ikke mener at have indflydelse på, om "deres" klasse 
kan rumme flere ekstraordinære udfordringer. Til tider er opfattelsen hos læ-
rerne, at det ikke engang er skolens beslutning. Dette sker når forvaltningen 
omstøder beslutninger, som skolen har taget på baggrund af det lokale kend-
skab til den enkelte klasses sammensætning. 
 
Alle på Ishøj Skole var også i år, efter udleveringen af opgaveoversigten, inde 
hos skolens ledelse, hvor det var muligt for medarbejderen at komme med 
kommentarer til opgaveoversigten. 
 
Claus Rasmussen 
 
 
Vibeholmskolen: 
Elever:  508  
Lærere/bh-kl.ledere:  35 
Ledere:  3 incl. SFO-leder 
 
2016 har fortsat stået i ombygningens tegn, men også andre store forandrin-
ger har været på programmet. PCB-arbejdet er blevet færdiggjort og en stor 
del af udearealerne har fået en tiltrængt opdatering, så de atter kunne tages i 
brug ved udgangen af 2016. Næste etape af udearealsprojektet påbegyndes i 
2017. 
 
Fra 1. februar 2016 blev Kirsten Koudahl-Pedersen ansat som ny skoleleder, 
efter at Ole Hvidkjær gik på pension, og pr. 1.maj 2015 blev Susanne Mørck 
Andersen ansat som ny viceskoleleder, da Annie Fabricius ligeledes stoppe-
de for at gå på pension. Det var således en helt ny ledelse, der skulle køre 
fagfordelingen i mål. 
 
På det personalemæssige område har vi også haft nogen udskiftning, og vi 
har som andre måttet sande, at det har været en udfordring at tiltrække ud-
dannet personale med visse specifikke fagkombinationer, som vi har efter-
spurgt. Især i løbet af et igangværende skoleår. Enkelte gange har der måttet 
tænkes kreativt for at finde en løsning, som samtidig var fagligt forsvarlig. Vi 
håber, at vi før det kommende skoleår får mulighed for at slå stillinger op i 
bedre tid! 
 
Fra skoleåret 16/17 har vi på Vibeholmskolen skullet arbejde med fleksible 
skemaer, hvor vi selv dækker planlagt fravær, hvilket naturligt nok har givet 
visse udfordringer og frustrationer. Vi har et par skemalæggere, som lægger 
skemaet for os i 4 perioder, forud for hvilke vi skal indrapportere kendt fravær. 
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I lighed med den tidligere ledelse er ”plejer” således også gået på pension, 
hvilket har krævet en del omstilling fra vante tankegange, både hos lærere, 
elever og forældre. Det går dog fremad. Det, at vi selv dækker planlagt fra-
vær, har til gengæld reduceret vikarudgifterne, således at der har kunnet af-
sættes penge til en længe tiltrængt udskiftning af gardinerne på hele skolen. 
På sigt skulle det også give øgede muligheder for periodevis tolærerdækning. 
 
I december var AMR, TR og skoleleder på internatkursus omkring professio-
nel kapital, med udgangspunkt i et spørgeskema, som kollegerne forinden var 
blevet bedt om at svare på anonymt. Det er noget vi skal arbejde videre med i 
2017 med henblik på at gøre vores fælles arbejdsplads endnu bedre. 
MED-udvalget er blevet opprioriteret til ca. 10 årlige møder, og TR samt AMR 
har tillige hver deres ugentlige møde med skolelederen. 
 
Morten Risager 
 
Strandgårdskolen: 
Elever:  518, heraf 64 i gruppeordningen 
Lærere/bh-kl.ledere: 71  
Ledere:   5 incl. SFO-leder  
 
Der er aktuelt 10 årgangsteam i almenskolen. På tre årgange er skolen tre-
sporet med ca. 60 elever på hver. Skolen har efter skolesommerferien mod-
taget en større gruppe elever fra private skoler og status er, at skolen har fået 
en tilgang på 21 elever i almenskolen og 4 ekstra i gruppeordningen. 
Skolen tilbød undervisning i modtageklasser indtil sommeren 2016, og heref-
ter er modtageklasserne på Gildbroskolen. 
 
Efter skolesommerferien blev en lærer ansat som leder efter, at stillingen som 
souschef havde stået ledig siden Kristian Event stoppede i februar 2016. Der 
havde ikke været stillingsopslag. Ledelsesgruppen er aktuelt oppe på 5 per-
soner. 
 
De 4 lærere, som fratrådte før sommerferien medførte, at der ikke blev ansat 
nye lærere. Dette skyldtes, at skolen stod over for besparelser på dels grup-
peordningen dels flytningen af modtageklasserne. Flere teams stod derfor 
med manglende teammakkere og skulle dække forholdsmæssigt mange un-
dervisningstimer ind, idet der samtidigt er en stor gruppe kolleger på barsel. 
Nogle af de knappe lønmidler er endvidere gået til at ansætte og lønne en 
pædagogstuderende. Der blev, summa summarum, kun gennemført én an-
sættelsessamtale og én ansættelse af en lærer i efteråret.  
 
Der er i efteråret blevet samlet informationer fra lærernes opgaveoversigter 
på Strandgårdskolen om fordelingen af undervisningstimer, timer til holdde-
ling og 3. lærertimer. På papiret ser det forholdsvis godt ud som lærer på 
Strandgårdskolen. I hverdagen oplever mange lærere imidlertid, at det kniber 
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med tid til forberedelse og planlægning af undervisning. Der er som på andre 
skoler mange opgaver ud over undervisning. Mange team skulle forholde sig 
til nye kolleger, idet der løbende blev flyttet rundt på lærere såvel som pæda-
goger. Dertil kommer, at skolen i mange år har praktiseret fleksibelt skema og 
teamet forventes at dække ind i forhold til fravær fra 2. sygedag. En del af vi-
karkontoen er lagt ud til teamene. 
Flere lærerkolleger har haft meget fravær og en del skyldes stress, som igen 
afføder at teamet trækker et stort læs. Ledige stillinger bliver ikke genbesat. 
 
I de sidste tre måneder er der yderligere 4 kolleger, der har valgt at stoppe, 
og der bliver kun ansat vikarer i tidsbegrænsede stillinger. Ledelsen melder 
ud, at dette er nødvendigt, idet der er store besparelser i forhold til manglen-
de betaling for gruppeordningselever. Besparelsen i gruppeordningen har 
medført, at der nu er flere elever i hver gruppe og besparelser på personalet 
via etablering af storteam for 2-3 grupper, som dækker hinanden ind ligesom i 
almenskolen efter 1. fraværsdag.  
 
Skoleåret 16/17 har også mange obligatoriske projekter, som tager tid fra for-
beredelse, såvel individuelt som mellem lærere - og lærere/pædagoger. I det-
te skoleår skal alle lærere i almenskolen deltage i 5 gange aktionslæring om 
systematisk sprogstøtte og fagsprog i alle fag, idet skolen har fået bevilget 
ekstra midler hertil fra Undervisningsministeriet. Det giver mening som udvik-
lingsfokus, men har haft svære betingelser på grund af bl.a. stressramte kol-
leger og fravær. 
6 lærerkolleger deltager på 2. år i det kommunale linjefagskursus indenfor 
Natur/Teknologi. Det foregår 4 timer mandag eftermiddage og indebærer lø-
bende forberedelser og praksisafprøvning mellem undervisningsgangene 
samt opgaveskrivning i grupper. 
 
Flere i ledelsen har deltaget i efteruddannelse, hvilket betyder, at de har væ-
ret en del væk fra skolen. Mange kolleger har givet udtryk for, at det er svært 
at komme i kontakt med ledelsesteamet. Der har desværre været mange ar-
bejdsskader med bl.a. voldelige eller truende elever, og andre akutte forhold, 
som har gjort det nødvendig, at få ledelsen på banen.  
 
Faglig klub aktivitet: 
Der har været afholdt faglig klub møde 3 gange i det forløbne år.  
Der har været et socialt arrangement med stor tilslutning, af halvdelen af 
medlemmerne, hvor vi først blev vist rundt på det kongelige bibliotek og bag-
efter gik i byen. 
 
Eva Norford 
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Kirkebækskolen: 
Elever:  48 
Lærere:  17 
Ledere:  3 incl. SFO-leder 
 
Tillidsrepræsentanten på Kirkebækskolen stoppede 1. august 2016 og det 
har indtil videre ikke været muligt at få valgt en ny tillidsrepræsentant. Kreds-
formanden har været til et par møder med læreren i løbet af efteråret. Det er 
håbet, at der bliver valgte en ny tillidsrepræsentant i løbet af foråret. 
 
Skrevet af Joan Jørgensen 
 
Skolen på Ishøjgård: 
Elever:   35 
Lærere:   6 
Ledere:   1 
 
Foråret var præget af, at der blev arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø via 
en ekstern konsulent. 
3 lærere har i løbet af året valgt at søge job andre steder, og yderligere 1 
stoppede pr. 1. februar 2017. Skolen har haft meget svært ved at rekruttere 
nye lærere. Pr. 1. marts 2017 er der 6 lærere – det vil sige, at der mangler 2 
lærere. 
 
Ved udgangen af 2016 overgik tillidsrepræsentanten til pension efter en læn-
gere sygeperiode. Som følge af tillidsrepræsentantens sygefravær har skolen 
ikke haft en tillidsrepræsentant på skolen siden august. 
Pr. 1. januar 2017 er Kirsten Galsgård valgt som ny tillidsrepræsentant på 
skolen. 
 
Skrevet af Joan Jørgensen 
 
UU:Center Syd: 
Elever/unge op til 30 år: 24.034 
Grundskoler 7.-10. klasse: 5.016 
Grundskole til det fyldte 25. år: 11.518 
25-30-årige: ca. 7.500 
Vejlederstillinger: 26, heraf 12 medlemmer af DLF 
 
Vores leder har nu været ansat i 2 år. Det har været to turbulente år. Der er 
sket mange ændringer på mange planer. Ikke kun pga. ændret ledelsesstil, 
men også lovmæssige krav og økonomisk formåen. 
 
Vi opfatter fortsat, at vores arbejde bliver mere og mere rigidt og konformt. 
Det er ikke fornuften, der afgør, hvad vi beskæftiger os med, men love og 
regler, lavet af folk meget langt fra virkeligheden. Mange af os føler, at meto-
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defrihed og meningsfyldt arbejde skubbes væk til fordel for fælles fod-
slag/ensretning og opgaver, vi kan have – nå ja – svært ved at se meningen 
med… 
 
Siden marts 2016 har tre medarbejdere forladt os: 
En opsagt, da et projekt ophørte. 
En opsagt, da hun havde været sygemeldt og delvist sygemeldt gennem et 
år. 
En har selv sagt op. 
 
Økonomien har været en væsentlig faktor i begge fyringer. Begge fyringer re-
sulterede i ”debat” med fagforening. 
 
Der er ansat fire nye: 
To i barselsvikariater. 
En i den ledige stilling på grund af sygeafsked af en medarbejder. 
En i et projekt og som kommende administrativ medarbejder. 
 
Frem til januar 2018 går tre vejledere på pension.  
 
Tre stillinger blev ikke genbesat i 2016. 
 
UU:Center Syd har i en toårig periode solgt ydelser til skolerne for at stå for 
noget af UJ-undervisningen. (Uddannelse og Job) 
Nu skal hver enkelt skole så vurdere, om UJ-undervisningen fremover skal 
varetages af lærerne, eller om man fortsat vil betale UU for arbejdet.  
Ingen steder er økonomien god, så hvis UU ikke skal varetage denne opgave 
fremover, så vil op til to vejledere skulle sige farvel til deres job i UU:Center 
Syd.  
Vejlederne risikerer at blive byttet rundt på kryds og tværs af skolerne, af-
hængig af om skolen vælger at tilkøbe UJ ydelsen fra UU:Center Syd eller ej.  
Det kan mærkes, at vi har en eventuel fyringsrunde hængende over hovedet. 
Humøret og det kollegiale samvær er ikke det samme. 
Og sådan vil det være igen hvert andet år. Det er ikke holdbart, og det er 
ødelæggende for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og for UU:center-
Syd. 
 
UU:Center Syd er involveret i flere projekter. Disse medvirker til at holder 
økonomien oppe. Kunstigt, fristes man til at sige, da det tydeligt mærkes, hvis 
der kommer et år uden projekter. 
Ikke et ondt ord om projekterne; de er oftest fornuftige og vigtige, men det 
ville være rart, hvis udvikling blot var en del af UU-centrenes opgave, og at 
der blev afsat penge til det fra statens, regionernes og kommunernes side. Så 
var det ikke en ansættelseselevator, man arbejdede i. 
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For at afvæbne den stigende følelse af øget arbejdsmængde, pres, konformi-
tet og lignende, har vi på personaledage arbejdet med arbejdsglæde (en 
dag), og i øjeblikket har vi supervision. Vores supervisor er ganske fin, så det 
skal der nok komme noget godt ud af. 
 
Vi arbejder også med Funktionsbeskrivelser – dette er både et gode og et 
onde. Det er i hvert fald godt, at vi kan se, hvad vi skal, og hvad vi kan. Det 
betyder, at det er lettere at se, hvad der skal til, for at vi kan sige, at vi har 
passet vores arbejde. Det er også et godt redskab, så vi kan se, om vi over-
stiger årsnormen. 
 
Da man reformerede UU-vejledningen, fik man tildelt ressourcer ud fra en an-
tagelse om at 20 % af eleverne var ikke-uddannelsesparate.  Nu har selv re-
geringen opdaget, at landsgennemsnittet er på 27 %, og her på Vestegnen er 
tallet højere.  
Det har dog ikke betydet øgede bevillinger til UU-centrene, som stadig får 
ressourcer som om der kun er 20 %. 
 
Det er ikke surt det hele, og vi er meget glade for kerneydelserne i vores job 
og for hinanden. For at styrke sidstnævnte drager vi i løbet af foråret ud i den 
friske luft for at nyde et spil petanque, noget godt at spise og drikke og – ikke 
mindst – hinandens gode selskab. 
 

Pensionistarbejdsgruppen:  

 
Antal pensionister: 93. 
   
I 2016 har der været 3 arrangementer for kredsens pensionister.  
Forårsturen gik til Medicinsk Museion. Efterfølgende spiste vi frokost på Told-
bod Bodega.  
   
Sommerudflugten gik til Dyrehaven. Fra Klampenborg Station var der heste-
vognstur rundt i dyrehaven, og vi sluttede på Dyrehavsbakken, hvor en meget 
dedikeret og underholdende guide tog os på en historisk vandring rundt på 
Bakken. Derefter var der frokost på Bondestuen, en lokal restaurant på Bak-
ken.  
   
Juleturen gik til Lærerstandens Brandforsikring, hvor vi startede med et 
kunsthistorisk foredrag som forberedelse til rundvisning i den meget interes-
sante kunstsamling, som er placeret i Brandforsikringens administrationsloka-
ler. Derefter spiste vi julemenu hos Riz Raz i Kompagnistræde.  
   
Kredsen er vært for sommerudflugten (dog er der deltagerbetaling på 100 kr.) 
Ved øvrige arrangementer betaler kredsen entré og rundvisning, mens delta-
gerne selv betaler frokost og drikkevarer.  
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Generalforsamlingen blev i år afholdt standsmæssigt på området på Bakken, 
hvor julemændene afholder deres verdenskongres.  
Der var stor tilfredshed med arrangementerne. Der blev indhentet forslag til 
kommende arrangementer.  
 
Birgit Hansen og Uwe Molsen orienterede fra fraktion 4 Hovedstaden Vest:  
Hovedstaden Vest genvalgte de 4 siddende årsmøderepræsentanter fra hhv. 
Brøndby, Herlev, Hvidovre og Rødovre. 
Af hensyn til valg af kongresdelegerede vil Fraktion 4´s årsmøde fremover 
blive afholdt i februar. 
 
Efter en debat om frivilligt/gratis arbejde var konklusionen, at pensionister ik-
ke skal arbejde gratis, hvor det burde være lønnet arbejde for lærere. 
Opfordring til at søge DLF´s Seniorkurser. De 4 medlemskurser og Nordisk 
Seniortræf bliver opslået i Folkeskolen i februar måned hvert år. Indhold, til-
meldingsfrist og procedure fremgår af Folkeskolen. 
Uwe Molsen og Birgit Hansen fortsætter som Kreds 18´s repræsentanter for 
Fraktion 4 i Hovedstaden Vest. 
 
Pensionistarbejdsgruppen blev genvalgt, og består af:  
Jørgen Christiansen, Leif Nielsen, Alice Giltoft, Dan Sandager, Birgit Hansen 
og Carsten Lauridsen. 

Isfuglen: 

 
Marts: 
 

 Arbejdstid. 

 E-boks. 

 Tilfredshedsundersøgelse. 
 
April: 
 

 Administrationsgrundlag. 

 Generalforsamling. 

 Løn til praktikvejledere. 

 Tillæg for arbejde kl. 17-06. 
 
Maj: 
 

 Skoleårets planlægning. 

 Debataften ”hvad skal vi med skolen”. 
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Juni: 
 

 Skoleårets afslutning. 

 Omprioriteringsbidraget. 

 Ferie. 

 Sygdom i ferien. 
 
August: 
 

 Opgaveoversigten. 

 Administrationsgrundlaget. 

 Evaluering af OK-15 – de 15 indsatsområder. 

 Ishøj Kommunes budget 2017. 
 
September: 
 

 Undervisningstillæg. 

 Løn. 

 Evaluering af OK-15. 

 Kongres i Danmarks Lærerforening. 
 
December: 
 

 Løntjek Ny kommunaldirektør. 

 Evaluering af bilag 4 – de 15 indsatsområder. 

 Fix-flekstidsaftaler. 

 PISA-Undersøgelser. 
 

Februar: 

 

 Psykisk arbejdsmiljø. 

 Frederiksdal medlemsweekend. 

 OK-18. 

 Medlemstilbud. 
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Kredsstyrelsen består af: 

 

 Joan Jørgensen  Kredsformand 

 Charlotte Munch Næstformand 

 Véronique Beugras Kasserer 

 Eva Norford  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 

 Vakant  TR på Kirkebækskolen 
 

Derudover har TR fra PPR, Annemette Rasch og TR på UU-Center, Erik 
Sønderlev 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 2017 er: 

 
Vibeholmskolen:   Charlotte Munch 
Gildbroskolen:   Line Damgård 
Vejlebroskolen:   Mette Mundt 
Strandgårdskolen:   Birgitte Andersen og Eva Norford 
Kirkebækskolen:   Kirsten Bragason 
Ishøj Skole:   Torben Johansen 
UU-Center:  Gert Wulff 
PPR:   Merete Larsen 
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Aldersfordeling: 

 
Aldersfordeling for lærere og bh.kl.ledere:  
 

 
 
TJ-mænd:  35 
OK-ansatte: 259   
I alt: 294 

 

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 1 12 21 1

OK 8 30 36 36 49 34 24 23 17 2
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Aldersfordeling for lærere og bh.kl.ledere fra 58 år og opefter: 
 

  
TJ-mænd:  31  
OK-ansatte:  39 
I alt: 70  
 
 
 

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

TJ 2 3 4 9 0 6 5 1 1 0 0 0 0

OK 7 6 6 7 5 2 3 1 1 1 0 0 0
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2. Regnskab:  

 
 
Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond       

 Resultatopgørelse for året 2016     

          

   Budget  Realiseret  Realiseret  Realiseret 

 Note  2017  2016  2015  2014 

Indtægter:          

     Medlemskontingenter 1  2.244.134  2.203.792  2.298.038  2.271.257 

     AKUT-fond   150.000  154.363  162.075  152.537 

     Administration af særlig fond   11.327  11.160  10.995  10.860 

     Tilskud fra FTF   1.800  1.840  1.500  2.000 

     Indtægter i alt   2.407.261  2.371.154  2.472.608  2.436.654 

Variable udgifter:          

     Kontingenter 2  977.091  984.425  1.019.768  978.962 

     Styrelses-aktiviteter 3  22.000  22.466  14.479  20.133 

     Kredsaktiviteter 4  40.500  31.914  71.200  72.636 

     Mødeaktivitet   20.500  19.091  23.805  20.649 

     Støtteaktiviteter 5  15.000  15.000  15.000  15.000 

     Kredsstyrelsen 6  838.743  899.319  927.356  884.647 

     Variable udgifter i alt   1.913.834  1.972.215  2.071.608  1.992.028 

          
Dækningsbidrag   493.427  398.939  401.000  444.626 

          

Salgsfremmende omkostninger          

     Informationsformidling 7  4.000  5.973  4.805  14.982 

          
Indtjeningsbidrag   489.427  392.966  396.195  429.644 

          
Administrationsomkostninger:          

     Gager 8  113.070  109.757  108.413  108.149 

     Personaleomkostninger 9  71.838  67.224  69.751  68.898 

     Administrationsomkostninger 10  119.700  122.210  150.613  119.224 

     Lokaleomkostninger 11  78.000  81.668  79.862  80.405 

     Administrationsomkostninger i alt   382.608  380.859  408.640  376.676 

          
Resultat før ekstraordinære beløb   106.819  12.107  -12.446  52.968 

          

Ekstraordinære udgifter:          

    Henlæggelse til fastholdelse af kontingent         

    Henlæggelse til EDB   8620      8.000 

    Henlæggelse til Frederiksdal   80.000  30.000  70.000  100.000 

    Henlæggelse til kopimaskine   10.000  10.000  10.000   

    Henlæggelse til faglige aktiviteter/ udd. 26.000  44.976     

    Henlæggelse til ekstern revision     1.500     
Ekstraord. omkostninger         17.667 
Ekstraord. Indtægter   -3000  -6.054  -2131   

Resultat før renter   -14.801  -68.315  -90.315  -72.699 
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Forbrug af henlagte midler          

     Kontingentfastholdelse     25.000    25.000 

    EDB   6.801       
Renter:          

     Renteindtægter 12  8.000  7.993  8.014  8.411 

          
Driftsresultat Ishøj Lærerkreds 18   0  -35.322  -82.301  -39.287 

          

Resultat vedr. Særlig Fond:          

     Driftsresultat vedr. Særlig Fond 13  9.648  8.877  -18.883  -24.258 

     Renteindtægter vedr. Særlig Fond  500  578  1.075  1.928 

     Sekundære poster i alt   10.148  9.455  -17.808  -22.331 

          
DRIFTSRESULTAT I ALT   10.148  -25.867  -100.110  -61.618 

          

    Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

          

     Balance pr. 31. december 2016 

          

     Aktiver  Aktiver  Aktiver 
          
 Note    2016  2015  2014 

Anlægsaktiver:          
          

Særlig Fond:          
     Ejendom 14    280.732  280.732  280.732 
     Indestående på bankkonto     227.600  224.651  235.953 

Anlægsaktiver i alt     508.332  505.383  516.685 

          
Omsætningsaktiver:          
     Tilgodehavende kontingenter          
     Tilgodehavende fra DLF          
     Tilgodehavende Ishøj Kom.          
     Øvrige tilgodehavender       4.430  5.047 
     Indestående på bankkonto     1.754.261  1.731.721  1.552.414 
     Kontant beholdning     2.562  580  2.598 
     Til gode fra 18's Særlige Fond       6.507   

Omsætningsaktiver i alt     1.756.823  1.743.237  1.560.060 

          
Forudbetalinger:          
Andre forudbetalinger     14.771     

Forudbetalinger i alt     14.771     

          
AKTIVER I ALT     2.279.926  2.248.621  2.076.744 

          

     Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

          
     Balance pr. 31. december 2016 
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     Passiver  Passiver  Passiver 
          
     2016  2015  2014 

EGENKAPITAL:          
Egenkapital Ishøj Lærerkreds 18:          
     Saldo primo     839.584  921.887  961.174 
     Årets driftsresultat     -35.322  -82.301  -39.287 

     Egenkapital Ishøj Lærerkreds 18 i alt    804.262  839.584  921.887 

Egenkapital Særlig Fond:          
     Saldo primo     494.876  512.684  535.015 
     Årets driftsresultat     9.455  -17.808  -22.331 

     Egenkapital Særlig Fond i alt     504.331  494.876  512.684 

          

EGENKAPITAL I ALT     1.308.593  1.334.460  1.434.571 

          

GÆLD:          
Langfristet gæld:          
     Hensat skyldigt frikøb, 4 måneder    172.509  163.747  148.779 
     Hensat skyldigt frikøb, diverse       0  0 

     Langfristet gæld i alt     172.509  163.747  148.779 

          
Kortfristet gæld:          
     Ishøj Lærerkreds:          
     Omkostningskreditorer     3.627  -4.298  -6.830 
     Skyldig A-skat     29.969  30.067  29.761 
     Skyldige feriepenge     732  721  712 
     Skyldig Atp     568  0  0 
     Skyldig lønsumsafgift     4.584  4.521  4.458 
     Skyldig AMB     6.332  6.406  6.468 
     Skyldig pension          
     Skyldig gruppeliv          
     Skyldigt frikøb _t     238.532  202.317  202.317 
     Skyldig frikøb_k     318.886  325.079  33.508 
     Skyldigt kontingent DLF          
     Skyldig AKUT-fond          
     Skyldig Særlig Fond          
     Skyldig ekstern revision     7.500  6.000  6.000 
     Forudbetalt medlemskontingent         
     Hensat til Frederiksdal kursus     157.293  127.293  180.000 
     Hensat til EDB     6.801  6.801  8.000 
     Hensat til kontingentfastholdelse      25.000  25.000 
     Hensat til kopimaskine     20.000  10.000   

     Ishøj Lærerkreds i alt     794.823  739.907  489.395 

          
     Særlig Fond:          
     Gæld til kreds 18       6.507   
     Hensat til revision      4.000  4.000  4000 

     Særlig Fond i alt     4.000  10.507  4000 

          
Kortfristet gæld i alt     798.823  750.413  493.395 
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GÆLD I ALT     971.332  914.161  642.174 

          

PASSIVER I ALT     2.279.926  2.248.621  2.076.745 

          

     Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

          

         Noter 

          

   Budget  Realiseret  Realiseret  Realiseret 

   2017  2016  2015  2014 

1. Medlemskontingenter          

Kontingenter indeværende år   1.840.934  1.489.192  1.552.838  1.511.657 

Kontingenter til gode primo          

Kontingenter til gode ultimo          

Kontingenter tidligere år          

Medlemskontingenter i alt   1.840.934  1.489.192  1.552.838  1.511.657 

DLF refusion   403.200  714.600  745.200  759.600 

Kontingenter tidligere år          

Indberettede kontingenter til Told&Skat  2.244.134  2.203.792  2.298.038  2.271.257 

          

     Ultimo  Ultimo  Ultimo 
Udvikling i medlemstal     2016  2015  2014 

Antal medlemmer fraktion 1     286  308  305 

Antal medlemmer fraktion 2     10  11  11 

Antal medlemmer fraktion 3     0  0  0 

Antal medlemmer fraktion 4     94  93  95 

Antal medlemmer fraktion 6     2  1  1 

Antal medlemmer i alt     392  413  412 

          

Til- og afgang          

Overflytning/udmeldelse     -50  -38  -35 

Overflytning/indmeldelse     29  39  40 

Årets til- og afgang     -21  1  5 

          

Kontingentnedsættelse er i året 2015 bevilget 36 medlemmer     

          

Begrundelse af orlovstype kan specificeres således:  2016  2015  2014 

Børnepasningsorlov 50%    7  11  10 

Uddannelsesorlov 50%    1  1  0 

Orlov u/løn 100%    1  4  2 

Ledighed/dagpenge 50%    15  8  11 

Ny-dimitterede 100%    5  9  9 

NY: startmedlemskab 2016 50%    5     

75 år 100%    5  3  17 

Kontingentnedsættelser i alt     39  36  49 

          

Udmeldelser: Strandgårdskolen  9  12  7 

 Vejlebroskolen  3  1  1 
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 Vibeholm  5  1  2 

 Kirkebæk  3  1  0 

 Gildbroskolen  13  9  5 

 Ishøj Skole  2  2  3 

 Ishøjgård  2  0  0 

 PPR    0  1  5 

 UU-Center  0  2  1 

 Forvaltning  0  0  0 

 Pensionister  7  5  4 

 Ledige   4  3  6 

 An-
det 

   1     

 Afgået ved døden  1  1  1 

 I alt    50  38  35 

          

     Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

          

         Noter 
          

   Budget  Realiseret  Realiseret  Realiseret 

   2017  2016  2015  2014 

2. Kontingenter          

Kontingent til DLF   965.291  972.625  1.008.356  965.760 

Kontingent til Kredsfællesskab   11.800  11.800  11.412  13.202 

Diverse kontingent regulering       0  0 

Ekstraordinært kontingent til DLF       0  0 

Kontingenter i alt   977.091  984.425  1.019.768  978.962 

          

3. Styrelsesaktiviteter          

Formandsmøder     505  0  80 

KS/TR sommerafslutning     3.152  3.145  2.556 

Kongres     6.458  3.114  6.509 

KS/TR afslutning/afsked     1.687  1.322  958 

HV TR-kursus          
KS/TR juleafslutning     5.395    3.896 

Kurser for KS/TR     4.670  5.398  4.885 

Øvrigt     600  1.500  1.249 

Styrelsesaktiviteter i alt   22.000  22.466  14.479  20.133 

          

4. Kredsaktiviteter          

Generalforsamling     5.280  6.389  6.312 

Generalforsamling ekstraordinær       0  0 
Demonstrationer (1. maj, 12. maj)     1.625  0  0 
Cafemøde       0  0 
Faglig klub, Strandg.       12.780  6.660 
Faglig klub, Gildbro     3.538  10.620  5.760 
Faglig klub, Ishøj       3.600  1.620 
Faglig klub, Vibeholm       6.480  3.060 
Faglig klub, Vejlebro       6.390  3.514 
Faglig klub, Ishøjgård       1.710  900 
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Faglig klub, UU-center Syd       1.530  1.530 
Faglig klub, PPR       1.800  1.890 
Faglig klub, Kirkebæk     4.829  3.330  1.620 
HS-valg/kommunalvalg          

Øvrige medlemsaktiviteter     1.000  125  26.935 

Til Lærernes dag fra faglige klubber         

Medlemskurser         530 

Arrangementer fraktion 4     13.205  13.912  12.306 
OK           

Introdag for nye lærere     900  1.120   

Lærerkalendere     1.538  1.414   

Kredsaktiviteter i alt   0  31.914  71.200  72.636 

Frederiksdal-kursus       122.707   

Frederiksdal-kursus forbrug af hensat      -122.707   

Kredsaktiviteter i alt   40.500  31.914  71.200  72.636 

          

     Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

          

         Noter 

          

   Budget  Realiseret  Realiseret  Realiseret 

   2017  2016  2015  2014 

5. Støtteaktiviteter          

Børnefonden     2645  2645  2.585 

Folkekirkens Nødhjælp       3000  6.000 
Unicef     5000  3355   
Ibis         1.500 
Red Barnet     5855    2.500 
Røde Kors       2000  2.215 

CEVEA     1500  1500  200 

Luftens helte       2500   

Støtteaktiviteter i alt   15.000  15.000  15.000  15.000 

          

6. Kredsstyrelsen          

Frikøb   829.543  889.939  906.362  862.405 

Diæter/faktiske udgifter på kursus   2.000  2.058  597  1.906 

Kørselsgodtgørelse   6.000  6.121  14.397  9.536 

Telefongodtgørelse   1.200  1.200  6.000  10.800 

Kredsstyrelsen i alt   838.743  899.319  927.356  884.647 

          

7. Informationsformidling          

Gaver og blomster   3.700  5.677  4.208  11.671 

Annoncer og reklame         3.119 

Dekoration   300  296  597  192 

Informationsformidling i alt   4.000  5.973  4.805  14.982 

          

8. Gager          

AM-indkomst   113.070  430.593  398.605  390.772 

B-indkomst     2.425  2.247  0 

Udbetalte gager i alt   113.070  433.018  400.852  390.772 
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AM-indkomst, fordelt på respektive konti  -188.651  -159.719  -154.974 

B-indkomst, fordelt på respektive konti    -2.425  -2.247   

Udbetalte gager i alt HK   113.070  241.942  238.886  235.798 

Refusion, 9 & 10's andel af HK-udgift    -132.185  -130.472  -127.650 

Gager i alt HK   113.070  109.757  108.413  108.149 

          

9. Personaleomkostninger          
ATP-bidrag     4.145  3.801  3.938 
AER-bidrag          

Barselsfond          

Pensionsbidrag     42.609  42.065  41.522 

Lønsumsafgift     18.219  17.979  20.628 

Forsikringer, arbejdsgiver     2.251  2.174  2.810 
Arbejdsmiljøomkostninger          

Personaleudgifter, kurser       3.732   

Personaleomkostninger i alt   71.838  67.224  69.751  68.898 
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         Noter 

          

   Budget   Realiseret   Realiseret  Realiseret 

   2017  2016  2015  2014 

10. Administrationsomkostninger          

Kontorhold:          

     Kontorartikler   3.500  3.569  7.088  5.243 

     Porto   900  850  1.760  4.785 

     Telefon, mobiltelefon   3.500  4.910  10.380  1.938 

     Internet, TV   20.000  20.015  22.077  12.603 

     Forsikringer, fagforening   5.500  4.566  7.461  5.585 

Kontorhold i alt   33.400  33.909  48.766  30.154 

          

Inventar:          

     Leje af kontormaskiner   46.500  46.053  44.859  34.651 

     Småanskaffelser       470  167 

     Store anskaffelser       10.944   

     Reparation     258    6.609 

Inventar i alt   46.500  46.311  56.273  41.428 

          

EDB:          

     Hardware     756  1.199  16.812 

     Software     2.670  1.335  703 

     Web hotel     2.688  4.174  1.203 

     Forbrug af henlagte EDB-midler       -1.199  -15.000 

EDB i alt   6.300  6.114  5.509  3.718 

          

Øvrige administrationsomkostninger:         

     Gebyrer   23.000  24.417  22.250  26.114 

     Faglitteratur   500  371  5.025  3.523 

     Tidsskrifter/abonnementer   2.500  3.589  5.290  4.869 
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     Licens         1.418 

     Ekstern revision   7.500  7.500  7.500  8.000 

Øvrige administrationsomkostninger i alt 33.500  35.877  40.065  43.924 

          

Administrationsomkostninger i alt   119.700  122.210  150.613  119.224 

          

11. Lokaleomkostninger          

     Husleje     60.000  60.000  60.000 
     Elektricitet     5.328  4.665  5.409 
     Rengøring     16.340  15.198  14.996 

Lokaleomkostninger i alt   78.000  81.668  79.862  80.405 

          

12. Renteindtægter          

     Renter, pengeinstitutter   8.000  7.993  8.014  8.415 

     Renteudgifter       0  4 

Renteindtægter i alt   8.000  7.993  8.014  8.411 

          

     Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

          

         Noter 

          

   Budget  Realiseret  Realiseret  Realiseret 

   2017  2016  2015  2014 

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   27.000  27.517  23.075  20.798 

     Ejendomsskat   3.700  3.625  3.440  3.344 

     Demonstration         0 

     Vedligeholdelse       693  0 

     Administration   11.327  11.160  10.995  10.860 

     Revision    2.125  2.125  1.875  4.625 

     Gebyrer     190    0 

     Inventar       31.965  0 
    Alarm   5.700  5.685  5.481  4.481 
    Forsikringer    1.000  821     

    Diverse       1.359  40.151 

Udgifter i alt   50.852  51.123  78.883  84.258 

          

Driftsresultat før renter   9.148  8.877  -18.883  -24.258 

          

Renteindtægt   500  577,92  1074,5  1.928 

          
Driftsresultat Særlig fond   9.648  9.455  -17.808  -22.331 
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14. 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. 


