
KREDSSTYRELSESMØDE – 3.2.2017 (11.15-14.15) 
Indflyvning 11.00 – 11.15 

Afbud:   

Referent: Flemming 

42 Godkendelse af referat fra KS-møde d. 

6.2.2017 

 Godkendt 

 

43 Godkendelse af dagsorden til KS-møde d. 

3.2.2017  

 Godkendt 

 

44 Orientering 

o Lokalløn 

o Indtastning af UV-tid 

o Møde vedr. et objektiv 

datagrundlag, evaluering af 

bilag 4 og fælles refleksionsrum 

o Forflyttelsesaftale 

Orientering Lokalløn: 

2 forhandlinger gennemført dels for tale-hørelærerne og dels på UU 

området. 

På tale- høreområdet er der nu et mere ensartet og gennemskuelig 

lønforløb. 

På UU området er der en helhedsaftale, og der er tale om varige 

lønforbedringer. 

Møde afholdt med bl.a. skolechefen ift. lokalløn. Skolechefen har 

meddelt, at det ikke kommer på tale at føre pengene tilbage til et 

samlet Vardetillæg. På mødet blev der udtrykt en holdning om, at 

forvaltningen og skolelederne ønsker en forhandling i foråret, der 

fordeler pengene bagud.  

Det ønsker VL ikke at medvirke til. 

VL udsender anmodning om forhandling i foråret 2017 for skoleåret 

17/18.  

Varde kommune ønsker at genindføre et rekrutteringstillæg. Hvis VL 

skal medvirke til det, skal pengene tilføres ud over de eksisterende 

midler. 

Varde kommune ønsker også et fastholdelsestillæg. Hvis VL skal 

medvirke til det, skal tillægget gives til alle kommunens lærere. 

Lokalløn forventes at komme på dagsorden til generalforsamlingen. 

 

Indtastning af UV tal til DLF: 

Flemming fortsætter arbejdet med at redigere i indberetningen til DLF 

mhp. at få så valide planlægningstal som muligt.  

 



Møde vedr. objektivt datagrundlag mv.: 

VL presser på for et få et møde med skolechefen og skoleledernes 

formand. Anmodning sendt i sidste uge, men der er ikke kommet svar. 

Flemming rykker igen i næste uge. 

Er det nu vi kan sende et spørgeskema ud ift. hvor meget lærerne 

underviser? Spørgsmålet tages op med TR gruppen på næste TR 

møde. 

 

Forflyttelsesaftalen: 

Der er stadig ingen frivillig forflyttelsesrunde. Forvaltningen satser 

på, at der er overblik over, om der er overtallighed i kommunen i uge 

8. Herefter vil evt. overtallige blive varslet afskediget pr. 1. maj. 

 

 

45 Ændring af forretningsorden for 

regnskabsmæssig procedure 

Drøftelse og 

beslutning 

Ny forretningsorden gennemgået og godkendt. 

46 Gennemgang af budget 2017 Drøftelse og 

beslutning 

Ginna gennemgik forslaget til budget 2017. 

Budgettet blev godkendt. Med referatet udsendes et overslag over, 

hvad kredsen har sparet på konsulentudgifter, efter at kredsen selv 

varetager sagsbehandlingen. 

47 Ny skole- og dagtilbudsstruktur 

- Varde Lærerkreds tiltag ift. 

medlemmer, presse og medier 

- Høringssvar 

Drøftelse og 

beslutning  

VL arbejder på en samlet udmelding sammen med SL(Morten Møller) 

og SOF(Mette With) 

 

VL sætter flg. Emner på dagsorden på VL´s Facebook: 

- Manglende ledelseskraft på skoleområdet 

- Manglende politisk ansvar for lukning af skoler og dagtilbud 

- Manglende kvalitet i undervisningen som følge af forringet 

tildelingsmodel 

- Et i forvejen presset arbejdsmiljø på skoleområdet, vil blive 

endnu mere presset, som følge af reduktioner på 

tildelingsmodellen 

- Konkurrence mellem ”lukningstruede skoler” 

- Problematikken omring tildeling til børnebyerne 

- Ledelse 

- To-voksen ordningen 



-  

VL indsender debatindlæg til JV. Kim og Flemming udarbejder dette. 

  

Foreløbige punkter til høringssvar: 

- Input fra generalforsamling og TR gruppen 

- Sætte fokus på ”talmaterialet” fx elevtal i overbygning, tallene 

for div. besparelser 

- Økonomi og tildelingsmodel 

- Konsekvenser af kriterier for lukninger – usikkerhed i 

oplandsbyerne 

- Konkurrencen mellem skoler 

- Ledelse 

- To-voksen ordningen 

Kredsstyrelsesmedlemmer sender indlæg til Facebooksiden på en mail 

til Kim og Flemming. Derefter offentliggøres indlæggene på siden. 

48 Varde Lærerkreds handleplan til 

implementering af DLF´s arbejdsmiljøstrategi 

- Vedhæftede bilag vedr. handleplan 

forventes læst inden mødet. 

Drøftelse og 

beslutning 

Udsat til næste møde 

49 Gennemgang og drøftelse af interne notater 

vedr. lokale aftaler 

- Flg. notater forventes læst inden 

mødet; 

- Internt notat ”Anbefalinger og 

refleksioner om lokale relationer, 

processer mv. ved aftaleindgåelse 

- Internt notat ” Indblik i lokale aftaler 

for skoleåret 2016/17 

Drøftelse og 

beslutning 

Udsat til næste møde 

50 Evt.  intet 

KREDSSTYRELSESMØDE – 24.3.2017 (11.15-14.15) 
Indflyvning 11.00 – 11.15 

Afbud:  

Referent: Flemming 

51 Godkendelse af referat fra KS-møde d.  Godkendt 



24.2.2017  

52 Godkendelse af dagsorden til KS-møde d. 

24.3.2017  

  

Godkendt 

53 Orientering 

- Kredsformandskonference OK18 

- Arbejdsgrupper ifb. skolestruktur 

- Møde høringssvar FællesMED 

  

- Kredsformandskonference OK18; CFU har trukket sig fra samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen. Hvis der ikke kan skabes 

enighed ved de generelle forhandlinger på statens område, er det svært at forestille sig forhandlinger på de enkelte 

organisationsområder. Kommer der ikke en aftale på statens område er det også svært at forestille sig forhandlinger på det 

kommunale område. Strategien om mere normalisering – fx månedsnorm, varslingsregler m.m. – passer ikke til lærerprofessionen, 

men det kan være et strategi mhp. på at åbne op for flere lokale aftaler i kommunerne. 

- Der kommer materiale, som TR kan bruge på faglig klub møder om OK18(medlemsdebatter) 

- Arbejdsgrupper vedr. skolestruktur; Formand og næstformand er fordelt i grupperne. Styregruppe og gruppe vedr. klyngeskoler er 

startet op. Sammensætningen i grupperne(BUPL er stærkt repræsenteret) gør, at kredsen har stillet spørgsmål om både formand og 

næstformand er med i grupperne. 

- Høringssvar Fælles MED; Kim mødes med Joan og Trine-Sofie i dag kl. 14 vedr. høringssvar. 

54 VLK indsats ift. politikerne frem til 30.maj 

- Møde Per Rask, udvalgsformand  

   28. marts 

- møder øvrige politikere 

- kredsstyrelsens opgaver 

Drøftelse Mål:  

- Emner til drøftelse med Per Rask 

- Emner til drøftelse med borgmesteren 

- Emner til drøftelse med Søren Laulund 

- Emner til drøftelse med øvrige politikere 

- Konkrete opgaver til KS 

- Der indkaldes ikke til et møde med de politikere, vi tidligere besluttede at invitere. I stedet tager Kim og Flemming kontakt til 

udvalgte politikere, enten enkeltvis eller mindre grupper, mhp. at påvirke beslutningen vedr. skolestrukturen. Der udarbejdes en 

helsides annonce til indrykning i lokalaviser og evt. jyske vestkysten. På næste ks arbejdsmøde påbegyndes arbejdet med annoncen. 

55 Høringssvar VLK og FællesMED Drøftelse, 

beslutning 

Mål: 

- Ændringer ift. ”inspirstions”-høringssvaret 

- Vores fokus i FællesMED`s høringssvar? 

- Enighed om, at vi skal holde fokus på, hvad der giver øget kvalitet. Vi skal/kan ikke tale enkelte skolers sag. Vi skal forholde os til 

det samlede skolevæsen i den nye struktur.  

- Hvordan sikres skoleudviklingen lokalt og ikke kun i Varde by?(Nybyggeri) – fastholde overbygningerne lokalt. 

- Egentlig ok med nybyggeri, men fokus på det økonomiske aspekt. 



- Special skoler bibeholdes hvor de er? –  

- Tildelingsmodel – undervisningens kvalitet – lærernes arbejdsmiljø 

56 Medlemsaktiviteter Drøftelse, 

Beslutning 

Mål: 

- Datosætte generalforsamling 

- Indholds- og datosætte medlemsaktivitet 

- Generalforsamling næste år afvikles torsdag d. 8. marts 2018 

- Næste medlemskonference afvikles d. 22. – 23. september 2017; Pia kontakter Andreas Rasch-Christensen mhp. på lørdag 

formiddag – Andreas taler om ………., vi fastholder ”walk and talk”. Pia kontakter Anders Bondo vedr. fredag eftermiddag, 

alternativt tager Kenneth/Kim over. Skolechef og –direktør m.fl. inviteres lørdag. Evt. mulighed for debat efter indlægget fra 

Andreas. 

-  

57 Evt.   

- Drøftelse af om vi skal udarbejde en beskrivelse af kredsens forventninger til vore tillidsrepræsenter. 

- Drøftelse af placeringen af kommende TR og KS møder. Drøftelse af om vi skal sende en skrivelse til skolelederne ifbm TR 

mødernes placering og at tidsrammen er inkl. transporttid 

KREDSSTYRELSESMØDE – 21.4.2017 (11.15-14.15) 

Indflyvning 11.00 – 11.15 

Afbud: Pia 

Referent: Flemming 

58 Godkendelse af referat fra KS-møde d. 

24.3.2017 

  

godkendt 

59 Godkendelse af dagsorden til KS-møde d. 

21.4.2017  

  

godkendt 

60 Orientering 

- Annonce, læserbreve 

- Høringssvar fra forskellige 

interessenter, findes på Varde 

Kommunes hjemmeside 

- 4 arbejdsgrupper vedr. struktur 

- Aftale fl/skiftende arbejdssteder 

Orientering  

- Annoncen indrykkes i Ugeavisen Varde i uge 18. 

 



- Af læserbrevet i pressen fremgår desværre ikke at VL er medunderskriver. Det fremgår til gengæld af Facebook opslaget. 

Læserbrevet findes også på kredsens hjemmeside. 

Der vil komme flere læserbreve i bl.a. Jyske Vestkysten i den kommende tid. Læserbrevene vil koncentrere sig om 

enkeltelementer/temaer ift. skolestrukturen. Læserbreve fra kredsstyrelsesmedlemmer bør overvejende indeholde nye 

vinkler/perspektiver ift. skolestrukturen. På førstkommende arbejdsmøde vil der blive arbejdet med udkast til læserbreve. 

Der kan evt. tages udgangspunkt i høringssvarene ifbm. evt. læserbreve. 

 

- Kredsen er repræsenteret i flg. arb. Grupper vedr. den kommende skolestruktur: 

Klyngesamarbejdet skoler – overenskomst og aftaler – filialskoler – børnebyer.  

 

- Der arbejdes på at lave en generel aftale for arbejde på flere/skiftende arbejdssteder. VL forsøger at fastholde ”gældende kutyme” 

hvor der gives 7.800,- årligt i 31.3.2000 niveau. 

61 Medlemsmøder vedr. OK18 

- Klubmøder på den enkelte skole? 

- Klubmøder flere skoler sammen? 

- Afholder vi klubmøderne? 

Orientering, 

drøftelse 

 

- Inden næste TR møde sendes en forespørgsel ud vedr. afholdelse af møder i faglig klub mht. kravopstilling til OK18. Hvilke TR 

ønsker selv at afvikle møde i faglig klub og hvilke ønsker at kredsen står for mødet? 

62 Rullende skolestart 

- Hvad er DLF`s holdning, hvad er vores 

holdning? 

 -  

- Generelt er kredsens holdning på linje med DLF´s – rullende skolestart kan ikke anbefales. Punktet drøftes imidlertid igen, når Pia 

deltager. 

63 Lokalløn 

- Kommende forhandlinger 

 -  

- Udfordringen bliver formentlig at flere skoleledere vil ønske flere penge afsat til resultatløn, som udbetales bagudrettet. VL ønsker 

at fastholde at lokalløn udbetales fremadrettet ift. en klart defineret opgave. Skal der opereres med resultatløn, kræver det dels klart 

beskrevne opgaver, så man ved hvad der udløser resultatlønnen, dels skal der flere penge i puljen, end de på forhånd afsatte 3180,- 

pr. fuldtidsansat. VL ønsker desuden, at udfordre overenskomstens bestemmelse vedr. løn til undervisningsvejledere ift. at man i 

Varde Kommune ikke mener at vejledere skal have tillægget, idet man opererer med begrebet læringsvejledere i stedet for 

undervisningsvejledere. 

 

64 Evt.   



- Sygefraværspolitikker fra de enkelte skoler er ved at være indsamlet. Der mangler fortsat fra Årre og Janderup. De forventes at 

blive sendt til kredsen, når man har revideret dem i de respektive MED udvalg. Herefter vil vi arbejde med dem på et arbejdsmøde 

mhp. at kunne kvalificere kommunens udspil til ny retningslinje i kommunen. 

-  

KREDSSTYRELSESMØDE – 15.5.2017 (15.30 -17.30) N.B. efterfølgende spisning! 

Afbud:  

Referent: Flemming 

65 Godkendelse af referat fra KS-møde d. 

21.4.2017 

  

Godkendt 

66 Godkendelse af dagsorden til KS-møde d. 

15.5.2017  

  

Godkendt 

67 Orientering 

- Status på situationen på Billum Skole 

- Temadag for TR og AMR 

- Møde vedr. beslutning om ny 

skolestruktur 

- Lokale meningsdannere 

Orientering  

- Antal elever på hhv. den ny friskole og Billum skole er pt. ukendt. Lærerne på Billum skole er meget usikre på deres 

ansættelsesmæssige fremtid, bl.a. fordi der nu slås stillinger op rundt om i kommunen. VL har foreslået at åbne for at elever fra 

Billum tager til Blåvandshuk og eller Janderup. Det vil max kræve oprettelsen af 2 ekstra klasser på Blåvandshuk, mod at der min 

skal oprettes 4 klasser, hvis der skal holdes skole på Billum. Det drejer sig om 5 ansatte pt.  

- Der er indkaldt til møde tirsdag d. 16/6 2017 hvor der muligvis gives en melding om hvad der er besluttet på skoleområdet vedr. ny 

struktur. Der forventes en afklaring mht. om der skal være folkeskole i Billum næste år. 

- Såfremt medlemsmødet vedr. OK18 gennemføres, vil vi forsøge at gøre reklame for det at være en ”lokal meningsdanner”. På 

kommende TR møde gøres TR opmærksom på at tænke i aktuelle emner til meningsdanneruddannelsen. TR kontakter kredsen med 

evt. aktuelle emner, som kredsen så tager kontakt til. 

- Vi arbejder på at afholde ”kurset” ”Forandringer i fællesskab” for TR og AMR som lokalt kursus/temadag i efteråret.  

68 Rullende skolestart 

- Hvad er DLF´s holdning, hvad er 

vores? Punkt fra forrige møde. 

Orientering, 

drøftelse og 

beslutning. 

 

- DLF går ikke ind for rullende skolestart. På Bornholm har man afprøvet rullende skolestart, men her er man på vej væk fra 

modellen igen. I Vejen har man også givet den første skole lov til at stoppe med rullende skolestart. Undervisningen bliver meget 



individualiseret og det er svært at skabe/arbejde med et klassefællesskab. Hvordan sikres 9 års skolegang? Hvornår stopper 

modellen – ved overgangen til 3. klasse? Forældresamarbejdet besværliggøres. VL går derfor heller ikke ind for modellen. Kim har 

sendt 2 skrivelser til Per Rask, der beskriver VL´s synspunkter. Dels Pias skrivelse dels Kims kommentarer baseret på bl.a. DLF´s 

holdninger. De to skrivelser præsenteres også for øvrige partier i byrådet. 

69 Kurser for kredsstyrelsen 

- Tag fat om kredsens udfordringer 

- Public affairs m fokus på kommunal 

budgetlægning 

- Den involverende kreds 

Drøftelse og 

beslutning. 

 

- Kredsen tilmelder sig ”Den involverende kreds – hvad og hvordan?”  4. – 5. dec. på Skarrildhus. Lisbeth prøver om hun kan 

tilmelde alle. 

70 KV17 

- Hvilke initiativer/aktiviteter sætter vi i 

gang i den forbindelse? 

Drøftelse og 

beslutning. 

 

- Kredsen tænker at invitere de udvalgte medlemmer af de enkelte partier til en drøftelse af skolepolitiske forhold, evt. medlemmer af 

B & U udvalget. Kan vi evt. påvirke den interne skolepolitiske debat i fx Venstre, ved at tage kontakt til nye kandidater på 

opstillingslisten? Kim og Flemming laver en analyse af, hvilke medlemmer af Venstre / byrådet det strategisk er vigtigt at påvirke. 

- Den politiske situation er ikke til at kunne ændre på Venstres flertal idet kommende byråd. Der er måske mulighed for, at 

Socialdemokratiet kan blive styrket ved valget og dermed få mere indflydelse. 

 

71 Næste TR kursus 

- Dato og indhold 

Drøftelse og 

beslutning. 

 

- Evt. kursus for TR i januar 2018.  

- Ideer til indhold efterlyses på det sidste TR møde i indeværende skoleår. 

72 Baglandsmøde   

- Temaerne til det kommende møde i hovedstyrelsen blev drøftet. I kredsen skal vi have fokus på flg: 

- Kontakten til skolebestyrelserne 

- Prioriteringen af det politiske arbejde kontra sagsbehandlingen 

- Organisationsprocenten og nye medlemmer 

- TR som foreningens vigtigste ambassadør 

- Kredsens synlighed overfor medlemmerne – turnus på skolerne 

-  



73 Evt.   

- Intet. 

KREDSSTYRELSESMØDE – 16.6.2017 (11.15-14.15)  

Afbud:  

Referent: Flemming 

74 Godkendelse af referat fra KS-møde d. 

15.5.2017 

 Godkendt 

75 Godkendelse af dagsorden til KS-møde d. 

16.6.2017  

 Godkendt 

76 Orientering 

- Regionale TR møder OK18 

- Medlemsseminar 

- Møde vedr. pædagogiske forhold 

- Status på situationen på Billum Skole 

- Dialogmøde politikere, skolebestyrelse 

- Møde vedr. skoledistrikter i Varde by 

- Møde Socialdemokratiet (KV17) 

- Medlemskonference (Pia) 

- Kompetenceudv. bh.kl.ledere 

- Baglandsmøde/ kongres 

Orientering  

- Regionale TR møder vedr. OK18: 

- Vi orienterer på TR mødet onsdag d. 21.6.2017. Datoen er d. 9.november og det foregår i Haderslev. Alternativt kan man tage til – 

Herning d. 2.november 

. 

- Mødet vedr. pædagogiske forhold:  

- Arbejdet med læringsplatforme har afløst læringsmålstyret undervisning. I flere kredse er man gået over til MeeBook. 

- Foreningen kører en sag på kravet om at dele forløb ift. ophavsret.vi undersøger om ledelsen stadig har første fortolkningsret, når 

der kører en sag. Lisbeth kontakter Bjørn i hovedforeningen.  

 

- N.B. der er kommet nye krav til arbejdet i MeeBook fra kommende skoleår fra forvaltningen. Disse krav er stærkt 

problematiske. Kravene drøftes på skoleledermøde d.d. Vi bør måske blive bedre til at tage dette og relaterede emner op på 

arbejdsmøder i kredsen? Lars forsøger at oprette en ”IT gruppe”, der samler op på MeeBook problemstillinger på 

skolerne. 



 

- Kommunikationsplatform: 

- Forventes at blive rullet ud omkring september ift. udvalgte kredse evt. Bliver også et tema på Skarrildhus. Senere rulles den ud til 

alle medlemmer. Evt. hurtigere hvis vi får en konflikt. 

 

- Billum skole: 

- Alle lærere er placeret på Blåvandshuk skole fra næste skoleår. Langt de fleste elever har valgt Blåvandshuk frem for Janderup til 

næste skoleår. 

 

- Dialog møde med politikere: 

- Der var mulighed for at drøfte problemstillinger i fx klyngesamarbejdet/hovedskole + filial. Politikerne lyttede.  

- Møde i projektgruppen/gruppen vedr. skoledistrikter i Varde By: 

- Kredsen er repræsenteret i begge grupper. Forslag til ny grænse mellem Lerpøtskolen og Lykkesgård blev drøftet. Der er fokus på 

processen og det at vi danner 3 nye skoler i Varde By. Fleksibilitet ifbm overgang vigtigt. Både medarbejderforhold og 

elev/forældre forhold blev drøftet. 

 

- Møde med Socialdemokratiet: 

- Meget positivt møde. Spørgsmålet om at sikre kvaliteten i undervisningen er et fælles mål.  

 

- Medlemskonference: 

- Pia har lavet et udkast til invitation til medlemskonferencen. Pia sender til Kim, der retter til og sender ud. 

- Baglandsmøde: 

 

- Kongres blev drøftet. Lars, Bjarne og Lisbeth deltager alle tre. Flemming giver Ginna besked. Evt. deltagelse alle tre dage. I første 

omgang tilmelding til de første to dage. 

 

- Ølgod skole: 

- Er blevet udvalgt som en af de 50 skoler i landet, der laver forsøg med afkortning af skoledagen. Skoledagen afkortes på 

mellemtrinnet med 3 lektioner om ugen. Der er lavet en udførlig beskrivelse af, hvordan resursen tænkes anvendt. Primært med 

fokus på særlige undervisningsforløb. 

-  

77 Fremlæggelse af budgetrapport Orientering  

- Budgetrapport fremlagt af Ginna og godkendt, bankbeholdninger pr. 31.05.17 set og godkendt. 

78 Status lønforhandlinger 

- Vejledere 

Orientering, 

drøftelse og 

 



beslutning. 

- Der er lavet aftaler på Lykkesgård, Årre, Campus og Brorson. Brorson under forudsætning af, at vi er enige om, at beløb brugt på 

vejledere, der tilknyttes det kommunale vejledernetværk, frigives såfremt det lykkes Varde Lærerkreds at lave aftale med Varde 

Kommune om et vejledertillæg på 10.000,- til de pågældende vejledere. Aftale på Outrup er udskudt pga. Lene V er sygemeldt. På 

Jacobi er der ikke blevet indgået aftale, bl.a. fordi det ikke er lykkes at til forhandle midler ud over rammen. 

79 Sparekataloget 

- Dialogmøde FællesMED 

- Helhedsskole 

Drøftelse  

- Det giver god mening evt. at spare Camp7 væk. Man kunne overveje det samme vedr. drenge- og ungecamp. Tildelingen til den 

understøttende undervisning på 100 % pædagogresurse giver ingen mening ift. reformens intentioner. På skolerne vil det betyde, at 

ledelsen bliver tvunget til at finde resurser til at sætte lærere på den understøttende undervisning på mellemtrin og udskoling fra 

andre områder fx inklusionsmidler er sprogstøtte. 

- Mht. helhedsskolen er der ingen evidens for, at den gør nogen forskel. Som kreds stiller vi spørgsmålstegn ved dette.  

- Det er problematisk at der skal findes ca. 5 mio. på skoleområdet, som skal overføres til dagtilbuddet mhp. at styrke det 

forebyggende arbejde. 

80 Medlemsaktivitet 

- Godkendelse af Flyer 

Drøftelse og 

beslutning. 

 

- Flyer gennemgået og input givet. Kim retter endelig til. 

81 Næste TR kursus 

Dato og indhold 

Drøftelse og 

beslutning. 

 

- Lokalt TR/AMR kursus d. 15.8.2017 – reminder sendes ud til TR gruppen mandag. Flemming sender ud. 

- Der afholdes kommunalt TR kursus d. 17.1.2018 

- Evt. kredskursus for TR i januar 2018 – dato fastsættes senere, når indhold er nærmere bestemt. 

- Ideer til indhold efterlyses på det sidste TR møde i indeværende skoleår. 

82 Evt.   

- Forslag om at skærpe punktet orientering på TR møderne. Evt. indføre en ordstyrer?  

 

 

KREDSSTYRELSESMØDE – 18.8.2017 (11.15-14.15)  

Afbud: Pia 

Referent: Flemming 



83 Godkendelse af referat fra KS-møde d. 16.6.2017 

- Godkendt. 

  

84 Godkendelse af dagsorden til KS-møde d. 18.8.2017  

- Godkendt. 

  

85 Orientering 

- Udpegning til arbejdsgruppe vedr. revision af Varde Kommunes styrelsesvedtægter 

- Undersøgelse af medlemmers arbejdsforhold 

- Medlemsstatus 1.08.2017 

Orientering  

- Kim sidder i arbejdsgruppen vedr. revision af styrelsesvedtægter. 

- Hovedforeningen laver en medlemsundersøgelse af arbejdsforholdene i den nærmeste fremtid. Undersøgelsen er en opfølgning på 

to tidligere undersøgelser. 

- Der er pt. en svag tilbagegang i antallet af medlemmer. Tilbagegangen er forventelig ift. antallet af lærere i kommunen. 

86 Kredsens introdag for nyansatte 

- Dato og indhold 

- Invitation  

Drøftelse og beslutning.  

- Mandag d. 18. september kl. 16 – 18 med efterfølgende spisning. 

- Kim, Flemming og Lars deltager. Bjarne, Pia og Lisbeth deltager evt. hvis muligt. 

- Vigtige indholdspunkter: ansættelsesbrev, løn & pension, ferie & feriepenge, hvad kan du bruge TR/AMR/MED og Varde 

Lærerkreds til? Årets gang i Varde Lærerkreds, afsluttende spørgsmål fra de nyansatte. 

- Invitation klar til næste TR møde. TR inviterer. 

87 Synliggøre kredsen/Løntjek i uge 38 – 39 

- Skal vi arrangere ”kaffeevent” sammen med den lokale LO afd.? 

- Skal vi (Kim + Flemming rundt på skolerne?) 

Orientering, drøftelse og 

beslutning. 

 

- Vi deltager ikke i kaffeevent. 

- Løntjek introduceres via TR. TR opfordrer til at indsende lønsedler. Materiale vedr. OK Løntjek 2017 sendes til TR tilrettet lokal 

Varde Lærerkreds design. 

- Vi arbejder videre med ideen at Kim og Flemming tager på rundtur til skolerne. Formålet at være mere synlige, at komme i mere 

uformel dialog med nogle af medlemmerne på de enkelte skoler. Ideen drøftes med TR på næste TR møde. Tanker er, at KJ og FL 

kommer omkring en længere pause og er på skolen i ca. 1½ time. 

88 Sparekataloget 

- Høringsmateriale gennemgås 

- Høringssvar 

Orientering, drøftelse og 

beslutning. 

 



- Underskriftindsamling TR/medlemmer 

- Materialet gennemgået og drøftet. Flg. Besparelser kan vi ikke tilslutte os: ændring af tildeling til understøttende undervisning. 

- I Varde Lærerkreds foreslår flg: Nedlæggelse af helhedsskolen. Sparre de fælles kommunale tiltag ved skolestart. Nedlæggelse af 

drenge- unge- og pigecamp. Sparre på NaturKultur mv. Sparre på 1:1 løsningen. 

- Vi laver underskriftindsamling både blandt TR og medlemmer. TR samler underskrifter på den enkelte skole. 

89 Næste TR kursus 

- Dato og indhold (kommunalt TR kursus d. 17.1.2018 evt. kredskursus samme måned?). 

Drøftelse og beslutning.  

- Der arbejdes videre med emnet synliggørelse af DLF. Evt. kombineret med at Anders B kommer som afslutning på kurset. 

90 Forhandling om arbejdstid 

- Skal vi fremsende anmodning til politikere og eller forvaltning? Jf. at vi selv kan holde 

festen! 

Drøftelse og beslutning.  

- Der var tilslutning til forslaget. Kim arbejder videre med et udkast.  

91 Evt.   

-  Intet. 

KREDSSTYRELSESMØDE – 1.9.2017 (11.15-14.15)  

Afbud:  

Referent: Flemming 

92 Godkendelse af referat fra KS-møde d. 18.8.2017 

- Godkendt 

  

93 Godkendelse af dagsorden til KS-møde d. 1.9.2017  

- Godkendt 

  

94 Orientering 

- Høringssvar/brev til Byrådet 

- Nyansat dag 

- Møde i arbejdsgruppen vedr. tildelingsmodel 

- Møde i projektgruppen ”Skole og dagtilbud for alle” 

- Møde vedr. tillæg mv. m/ skolechefen 

- Dialogmøde Økonomi- & erhvervsudvalg / Hoved MED  

- Status lønaftaler 

Orientering  

- Åbent brev er sendt til Byrådet i Varde kommune – brevet ligger på VL´s hjemmeside. Brevet er underskrevet af kredsstyrelsen og 

samtlige TR. Det åbne brev fremsendes også officielt som VL´s høringssvar. Der er ligeledes fremsendt høringssvar fra hhv. 



Fælles- og Hoved MED.  

- Nyansat dag afviklet. Dagen fungerede bedre i år end sidste år. Ca. 25-30 nye lærere deltog. Invitation til kredsens arrangement for 

nyansatte er sendt til både TR og direkte de nyansatte. 

- I Projektgr. ”Skole og dagtilbud for alle” er der stort fokus på lederproblemstillingen på hhv. filialskoler og i børnebyer. Det er gjort 

klart at der skal være både lærer- og pædagogfaglig ledelse til rådighed på en filialskole og både lærer- og pædagogfaglig ledelse 

til stede i en børneby.  

- I arbejdsgr. vedr. tildelingsmodeller er der blevet præsenteret 3 forskellige forslag til ny tildelingsmodel. Alle 3 forslag tager 

udgangspunkt i samme økonomiske ramme som i dag. I 2 af modellerne fastholdes en ”grundtildeling” på 1 lærerstilling men med 

hhv. 5 % og 10 % tildeling ud fra socioøkonomiske kriterier. Antallet af lærerstillinger de hhv. 5 % og 10 % udløser, beregnes ud 

fra tildelingen til fagopdelte lektioner og understøttende undervisning og udgør ca. hhv. 14 og 28 lærerstillinger. De hhv. 14 og 28 

lærerstillinger ”tages” fra de stillinger man sparer, ved ikke at tildele 2,75 lærerstilling pr. skole, som man gør i dag. I den 3. model 

er der ingen grundtildeling på 1 lærerstilling. I kredsen går vi ind for modellen med de 10 % tildeling efter socioøkonomiske 

kriterier(model 3), men med den anbefaling at hæve grundtildelingen på 1 lærerstilling til evt. 1,5 – 2 lærerstilling.  

- På møde med skolechefen drøftedes mulighederne for at fastholde lærerne på Sct. Jacobi over de næste 4 år frem mod skolens 

lukning. En jobgaranti til alle lærere i hele kommunen de næste 4 år blev foreslået. Der regnes på konsekvenserne af dette. En 

bonus til de lærere, der bliver på Sct. Jacobi frem til 2021 blev også drøftet. I kredsen tror vi mere på jobgarantien. En mere 

fleksibel arbejdstid / en evt. fælles forståelse/aftale om arbejdstid blev drøftet som en del af en fastholdelse. Skolechefen er villig til 

at drøfte dette yderligere. Ift. tillægget for opgaven som læringsvejleder, ligger den afgørelse ude hos den enkelte skoleleder. Vi er 

til gengæld blevet enige om, at ITL-lærerne skal have tillægget for fl/skiftende arbejdssteder.  

- På dialogmødet ml Hoved MED og Økonomi- & erhvervsudvalget er det meldt ud, at det forventes at hovedparten af besparelserne 

bliver fundet på administrationen og på arbejdsmarkedsområdet – fx Jobcentret. Budgetseminar afvikles d. 6. september. Herefter 

møde i Hoved MED igen. På mødet blev kompetenceudvikling/-dækning også drøftet. Der er midler til kompetenceudvikling der 

ikke bruges. På bl.a. skoleområdet er problemet i høj grad, at der ikke er afsat midler til vikardækning, når lærere er på uddannelse.  

- Vi mangler stadig aftaler på Jacobi, Horne-Tistrup og Thorstrup. På Horne-Tistrup afventer vi et møde med medlemmerne, inden vi 

går videre med forhandlingerne. På Jacobi har vi fremsendt et forslag til underskrift. Vi har endnu ikke hørt fra Jacobi. 

95 Kredsens indsats frem mod kommunalvalget 

- Ambassadører 

- Pjece om elevrettigheder 

- Spørgeskemaundersøgelse 

- Annoncer 

-   

Orientering, drøftelse og 

beslutning. 

 

- Vi anvender ikke tid og penge på annoncering ifbm. Kommunalvalget.  

- Vi kontakter ikke medlemmer på den udsendte liste mhp. at skaffe ambassadører. Vi drøfter mulighederne for at finde ambassadører 

på næste TR møde. 

- Pjecen om elevrettigheder tænker vi at anvende i forskellige sammenhænge. 



- Spørgeskemaundersøgelsen tænker vi ikke giver mening at udsende pt. Et brugbart resultat kræver en høj svarprocent og det er ikke 

realistisk i den nuværende situation, hvor hovedforeningen netop har udsendt en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforhold/-tid 

og kommunen har udsendt en lokal ”temperaturmåling” ifbm. skolestrukturen.  

96 Henvendelse fra Socialdemokratiet med anmodning om at støtte deres valgkamp økonomisk 

-  

Orientering, drøftelse og 

beslutning. 

 

- Som politisk uafhængig organisation støtter vi ikke bestemte politiske partier økonomisk ifbm. valgkampen til KV17. 

97 Sparekataloget igen(Budgetseminar) 

- Underskriftindsamling blandt medlemmerne 

- ”Fyraftensdemonstration” 

Orientering, drøftelse og 

beslutning. 

 

- Underskriftindsamling blandt medlemmerne er udsat til efter budgetseminaret og den efterfølgende 2.behandling af budgettet i 

byrådet. Fastholdes en besparelse på skoleområdet, iværksættes en underskriftindsamling og der planlægges en 

fyraftensdemonstration ifbm. 3. behandlingen af budgettet ved byrådsmødet i oktober.  

98 Synliggørelse af kredsen 

- Forslag til datoer og fordeling af skoler 

Orientering, drøftelse og 

beslutning. 

 

- Vigtigt at perioden med skolebesøgene ikke bliver for lang. Skal være afsluttet senest inden udgangen af 2017, men gerne før. Det 

er ikke nødvendigt at både Kim og Flemming kommer på alle skolerne.  

- Der kommer ikke et oplæg ved skolebesøgene. Besøgene skal koordineres med TR. Det overvejes om der skal medbringes et 

materiale fx i form af nyhedsbrev/pjece om elevrettigheder.  

- Vi skal forsøge at blive mere synlige i dagligdagen på skolerne ved at vi udsender diverse materialer fra DLF/Varde Lærerkreds til 

TR til at hænge op rundt om på skolen. Forslag om at vi bestiller kopper til alle TR med navn og Varde Lærerkreds logo på – 

alternativt til alle medlemmer.  

- Lisbeth og Bjarne arbejder videre med ideen om at bestille kopper med logo til alle medlemmer. Til TR bestilles evt. kopper med 

navn. 

99 Evt.   

- Intet. 

 

 


