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    Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 

 

 

1. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere af-

gørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 

2. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlem-

merne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 

3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forslagsstilleren og forman-

den når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag 

om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun forman-

den og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken 

rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog kredsvedtægternes §6, hvorefter gene-

ralforsamlingen kun kan træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen, samt vedtæg-

ternes §14 og §15 om hhv. kredsens ophør og vedtægtsændringer, som kræver, at mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmer herfor. 

7. Ved valg af kredsformand, delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres samt suppleanter, revisor 

og revisorsuppleant anvendes flertalsvalg. Ved øvrige personvalg anvendes “pointmetoden”.  

 Der kan forlanges skriftlige forslag og skriftlig afstemning. 

Valg af delegeret og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres foretages efter, at den samlede 

kredsstyrelse er valgt. Kredsformanden er jf. DLF’s vedtægter delegeret. Øvrige delegerede vælges 

blandt kredsstyrelsesmedlemmerne. 
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Kredsformand  

og 

fællestillids-

repræsentant  

Kim Jørgensen 

 

Kære kolleger 

Der afholdes generalforsamling i Varde Læ-

rerkreds på torsdag den 9. marts kl. 16.00 i 

Varde Fritidscenter. Husk tilmelding til ”fæl-

lesspisningen efter mødet!  

Dagsordenen kan læses på bagsiden af dette 

blad. Kredsstyrelsen har valgt at sætte fokus 

på temaer om arbejdstid og skolestruktur. Vi 

håber, vi igen i år kan få en drøftelse af syns-

punkter vedrørende beretning og de udvalgte 

temaer. Vi håber, debatten kan være med til 

at sætte retning på den fagpolitiske indsats, 

Varde Lærerkreds skal arbejde videre med. 

Arbejdstid, der giver mening! 

Når vi har valgt at rette fokus på arbejdstid, 

skyldes det, Varde Kommune ønsker at fast-

holde ”Rammebeskrivelsen for skoleårets 

tilrettelæggelse”. Det betyder, Varde Kom-

mune fortsat vil have, at lærerne er 40 timer 

tilstede på skolen i 42 uger. Begrundelsen 

kan læses i rammebeskrivelsens formål, der 

peger på at sikre nutidige og fleksible ram-

mer for skolernes arbejde. Der sættes kun en 

ydre ramme for lærernes arbejdstid. Pro-

blemet er, at mange lærere oplever tilstede-

værelsen, som et levn fra industrisamfundets 

tid. De kan ikke få øje på fleksibiliteten, 

tværtimod!  

Rammebeskrivelsen har fokus på høj pro-

duktivitet, mens kvaliteten overlades til det 

muliges kunst!  

I den undersøgelse Varde Lærerkreds lavede i 

samarbejde med Varde Kommune, kunne der 

læses i besvarelserne, at lærerne oplever en 

rigid ramme for lærerarbejdet, der ikke, som 

rammeaftalen foreskriver, understøtter det 

tværfaglige samarbejde mellem det faglige 

personale. De oplever at stå alene med un-

dervisningen uden den løbende dialog mel-

lem ledelse og medarbejdere om prioritering 

af resurser og opgaver. 

Arbejdtid betyder noget for kvaliteten! 

I Varde Lærerkreds mener vi, hvis der ikke 

skabes en anden ramme om undervisningen 

ude på skolerne, end den vi kender i dag, vil 

lærerne ikke kunne fastholde den kvalitet, 

skolerne kendes på i dag. Vi mener, kommu-

nen skal opgive den bandbulle Kommunernes 

Landsforening i 2013 rettede mod ”aftaler” 

og ”retningslinjer”. På moderne arbejdsplad-

ser uddelegerer ledere opgaver til medarbej-

derne. Det er i erkendelse af, at det er den 

bedste og mest effektive måde at bringe et 

uddannet personales faglighed i spil, når mål 

og opgaver skal løses til gavn for borgerne. 

Medarbejdere på det danske arbejdsmarked 

er kendetegnet ved en høj grad af autonomi i 

opgaveløsningen. Lærere træffer dagligt fag-

lige valg i forhold til elever og forældre med 

ansvar over for ledelsen. Det er det lærerne 

er uddannet til. 

Varde Kommune bliver nødt til at interessere 

sig for, hvordan Rammebeskrivelsen fungerer 

i praksis. Det gøres ikke ved at sidde på Råd-

huset, her bliver forvaltningen nødt til at lytte 

til lærerne. Hvis rammen for lærernes ar-
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bejdstid ikke understøtter undervisningsop-

gaven og kvalificeringen af denne, må en an-

svarlig ledelse samarbejde om at lave en ny 

og mere tidssvarende. 

Ny skole- og dagtilbudsstruktur 

I Varde Lærerkreds bifalder vi Byrådets be-

slutning, om at igangsætte en bred folkelig 

drøftelse af kommunens dagtilbuds- og sko-

lestruktur blandt borgerene. Vi anerkender 

politikernes bekymringer for det faldende 

børnetals konsekvenser for økonomien og 

kvaliteten af den faglighed, der skal leveres 

på skole – og dagtilbudsområdet. 

På borgermøder og i debatfora vedrørende 

en ny struktur på skole og dagtilbud har bor-

gerne generelt været tilfredse med Varde 

Kommunes skolevæsen. Og der er meget at 

glæde sig over! Men vi mener, der har været 

en tendens til at forholde sig til skolerne, 

med det elevtal de har i dag og med den nu-

værende økonomiske ramme.  

I Varde Lærerkreds er vi opmærksomme på, 

at der ved budgetforligene i 2016 og 2017, 

hver gang har været besparelser på bordet 

gældende for børn- og ungeområdet. Nogle 

blev realiseret andre afventer udfaldet af 

beslutningen om en ny dagtilbuds- og skole-

struktur. Hvis der ikke findes et driftrationale, 

er det vores bekymring, at årlige besparelser 

vil forringe kvaliteten i undervisningen. Det 

vil også betyde at politikere, forvaltning og 

medarbejdere ikke får muligheden for at gøre 

en god skole bedre, fordi resurserne ikke er 

til stede og den faglige udvikling på børn og 

ungeområdet får karakter af brandslukning.        

Vi er enige i, at driftrationalet ved en ny 

struktur, skal bruges til at skabe en fremtids-

sikret løsning med økonomisk bæredygtige 

skoler, i tidssvarende rammer, der kan re-

kruttere og fastholde lærere og skoleledere 

og som fortsat kan kvalificere eleverne både 

fagligt og socialt. En ny struktur bør afspejle 

kommunens geografi og demografi, så skole-

væsenet fortsat fastholder borgernes opbak-

ning og engagement. En struktur der kan un-

derstøtte det fremtidige arbejde i udviklings-

rådene med at skabe aktiviteter i lokalområ-

det. 

Varde Lærerkreds anbefaler 

Varde Lærerkreds har følgende anbefalinger i 

forbindelse med oplæggene til strukturdrøf-

telser i skole og dagtilbud: 

En fremtidssikret dagtilbuds- og skolestruk-
tur, begrundet i Byrådets vurdering af kom-
munens udviklings- og bosætningspotentialer 
i forhold til fremtidige kommunale investe-
ringer 
En folkeskole med lokal forankring med plads 
til lokale udviklingsinitiativer 

 Et klart og utvetydig forældresamar-
bejde giver opbakning og engagement 
og styrker elevernes skolegang. 

At fastholde enhedsskole-tanken (0.-9. kl.) 
gerne med toning i overbygning. Klassen er 
det bærende organisatoriske grundprincip. 
(folkeskolelovens § 25a) 

 Enhedsskole; fordi det er det bedste 
grundlag for overbygningsskoler for-
delt over hele kommunen 

 Toning/linjer i overbygningen; fordi 
de grundlæggende tanker bag profil-
skoler, handler om at elever skal kun-
ne foretage et aktivt valg. Det fordrer 
et reelt frit skolevalg uden begræns-
ninger. Det mener vi ikke er realistisk, 
hverken økonomisk eller rationelt. 

 Samlæsning; fordi det er det, der gi-
ver de bedste faglige resultater. 
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(hvorfor inkludere for bagefter at ni-
veaudele/segregere?) 

Fastholdelse af resursetildeling gennem en 
tildelingsmodel skræddersyet en ny struktur 

 Læreren er den væsentligste enkelt-
faktor for elevernes resultater. Derfor 
skal der fokus på kerneopgaven. God 
undervisning, der gør eleverne dygti-
gere, kræver tid til forberedelse. 

 Nærværende pædagogisk og faglig le-
delse, der sikrer optimale rammer for 
lærerarbejdet og elevernes læring 

Politisk udmeldte minimumsgrænser for 
grundskoler og overbygningsskoler 

 Klassekvotient min. 20 - max. 24 ele-
ver pr klasse 

 Grundskoler fra 0.- 6. kl. 

 Overbygningsskoler med to spor i 7. – 
9. kl. 

 Specialklasserækker på overbygnings-
skoler 

 
Processen efter en politisk beslutning om en 
fremtidig struktur på Børn og Unge-området 

 Erfaringer fra skolestrukturændrin-
gerne i 2012 viser, at processen efter 
en institutions nedlæggelse bør gøres 
så kort som muligt både i forhold til 
den kvalitet, der fortsat skal leveres 
og for arbejdsmiljøet. Det er i alles in-
teresse, både for ansatte og brugere 
af de kommunale tilbud.  

 

Folkeskolen er for alle. Folkeskolen er et fun-

dament for den enkelte i livet, og den er en 

bærende og skabende kraft i vores samfund. 

Folkeskolen er et af vores samfunds væsent-

ligste institutioner, som er kulturbærende, 

understøtter sammenhængskraften og tilli-

den blandt dets borgere. Folkeskolerne i Var-

de Kommune er bærere af vore nationale og 

vestjyske traditioner og værdier. Her bliver 

nye generationer forberedt på et liv i et de-

mokratisk samfund med et fleksibelt ar-

bejdsmarked. Det skal en ny struktur fortsat 

kunne løfte, så vi stadig oplever et lokalsam-

fund i bevægelse, hvor det er godt at bo, vok-

se op og arbejde. 

Det politiske forlig 

I Varde Lærerkreds mener vi, det er bekym-

rende at flertallet i Byrådet med deres forslag 

til ny skole- og dagtilbudsstruktur har aflyst 

”den brændende platform”! Faldet i børne-

tallet er stadig en realitet, bygningerne har 

fortsat et stort renoveringsefterslæb, kom-

munens økonomi er presset og bliver yderli-

gere presset med beslutningen om at bygge 

en ny skole og medarbejderne i Varde Kom-

mune oplever stadig en manglende sammen-

hæng mellem opgaver og den tid de har til at 

løse dem!  

Hvis kvaliteten i skolevæsenet skal forbedres 

elle blot fastholdes, skal der investeres i an-

det end bygninger! Der skal investeres i ele-

vernes undervisning! Det nytter ikke, at sta-

dig færre lærere skal undervise mere med 

mindre forberedelsestid! Læreren er den 

vigtigste enkeltfaktor, hvis undervisningen 

skal styrkes. Det er uholdbart, hvis det bliver 

lærerstillinger, der skal finansiere skolestruk-

turen.  

Det kræver handling fra politikerne.  

Vel mødt til generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen 

Kim Jørgensen
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 NYT skal ind

 

Kredsstyrelsesmedlemmer 

 

 Bjarne Alsaker 
                             bjarne.alsaker@skolekom  

 

Lisbeth Christensen 
licb@varde.dk                  

                                                       

Pia Jessen 
pije@varde.dk 

  

Lars Jytzler 
lars2630@vkskoler.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontorassistent 

Medlemsservice 

Ginna Hindsig  

gihi@dlf.org     

______________________________ 

Sagsbehandler & næstformand 

Flemming Lyhne  

flyh@dlf.org 

______________________________ 

Formand 

Kim Jørgensen                          

kimj@dlf.org 

______________________________ 

Varde Lærerkreds 

Kreds 103 

Stausvej 30, 6800 Varde  

103@dlf.org 

Tlf. 75 22 35 00 

Kredsens hjemmeside 

www.kreds103.dk 

Åbningstider 

Mandag – torsdag   

9.00 - 15.00 

Fredag             

9.00 - 12.00 

mailto:lars2630@vkskoler.dk
mailto:gihi@dlf.org
mailto:flyh@dlf.org
mailto:kimj@dlf.org
mailto:103@dlf.org
http://www.kreds103.dk/
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Regnskab og budget 2016 - budget 2017

Indtægter:

Kontingentindtægter 2.051.699kr.  2.112.768kr.  1.972.308kr.    

Renter 28.498kr.        26.500kr.        21.000kr.         

Administr. bidrag 50.000kr.        43.750kr.        50.000kr.         

Akutfonden 367.707kr.      400.000kr.     380.000kr.       

Aktufonden 2015 (rest) 120.000kr.      120.000kr.     18.200kr.         

Indtægter Ialt 2.617.904kr.  2.703.018kr.  2.441.508kr.    

Udgifter:

Styrelsen 862.900kr.      833.700kr.     862.100kr.       

Medhjælp 351.684kr.      362.373kr.     357.473kr.       

Konsulenter 382.957kr.      410.520kr.     320.260kr.       

Øvrige lønudgifter 37.993kr.        40.500kr.       37.000kr.         

Kontorets drift i  alt 181.263kr.      186.000kr.     186.636kr.       

Kontorhold/nyanskaff. 110.676kr.      56.000kr.       69.000kr.         

Bøger m.m. 6.922kr.          12.000kr.       9.000kr.            

Medlemsaktiviteter 114.760kr.      171.500kr.     151.500kr.       

Seniorafdelingen 42.109kr.        44.500kr.       46.500kr.         

Til l idsrepræsentanter 352.265kr.      393.000kr.     392.920kr.       

Kredsstyrelsen 71.635kr.        55.000kr.       86.000kr.         

Kongres 21.266kr.        23.000kr.       24.000kr.         

Diverse udgifter 28.735kr.        23.000kr.       33.000kr.         

Udgifter ialt 2.565.165kr.  2.611.093kr.  2.575.389kr.    

Ekstra ord. indtægter 157.158kr.      157.158kr.     135.488kr.       

Samlede indtægter i alt 2.775.062kr.  2.860.176kr.  2.576.996kr.    

Nettoresultat ialt overskud 209.897kr.      overskud -249.083kr.    overskud 1.607kr.            

Kontingentsats

pr.01.04.2017 DLF Kreds Lån
Konflikt-

kontingent
I alt. kr./mdr.

Fraktion 1-2

Konfliktramt m. lån  kr.      100,00  kr.      119,00  kr.     420,00  kr.       639,00 

Fraktion 1-2

Konfliktramt u. lån  kr.      100,00  kr.      119,00  kr.       219,00 

Fraktion 1-2

Ikke konfliktramt  kr.      100,00  kr.      119,00  kr.      420,00  kr.       639,00 

Fraktion 4    

Pensionister  kr.        71,00  kr.        45,00  kr.       116,00 

Fraktion 6

Særlig medlem  kr.        94,00  kr.        28,00  kr.       122,00 

Aktuel

01.01.2016-31.12.2016

Budget

2016

Budget

2017
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GENERALFORSAMLING 

afholdes på Varde Fritidscenter, 

Lerpøtvej 55, 6800 Varde 

torsdag den 9. marts 2017 -  kl. 16.30 

 

Endelig dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Budget og fastsættelse af kontingent 
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  
   (Valget gælder for to år) 

7. Eventuelt. 
 

 

 

Der er kaffe/te og kage klokken 16.00, og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt 

samvær. 

Kredsstyrelsen 


