
Referat Generalforsamling i Varde Lærerkreds torsdag d. 21. marts 2019 afholdt i 

Ølgod Hallerne. 

Antal deltagere: 92 tilmeldte 

Velkomst v Formand Kim Jørgensen. 

Det er en special generalforsamling, da det er første gang i Varde Lærerkreds historie, at en 

generalforsamling skal godkende en lokal arbejdstidsaftale. Der er tidligere indgået lokale 

arbejdstidsaftaler, men det har altid været kredsstyrelsen, der tog den endelige beslutning om at tiltræde 

aftalen eller ej. Men denne gang er det altså anderledes og det skyldes bl.a. at vi denne gang ikke bygger en 

lokalaftale om arbejdstid på baggrund af en centralt indgået arbejdstidsaftale. Vores arbejdstid er på 5. år 

stadig reguleret ved lov 409. Det er desuden vigtigt, at vi som lærere og børnehaveklasseledere og lokal 

kreds deltager i den offentlige debat. Et godt eksempel på det er de blogindlæg på Folkeskolen.dk, som 

Hirma Ljeskovica Bektas producerer omhandlende at god undervisning kræver forberedelse.  

Tirsdag var der udvalgsmøde i Børn, Læring & Job, hvor formanden deltog for at præsenterer vores 

arbejdstidsaftale. Et enigt udvalg har indstillet arbejdstidsaftalen til byrets godkendelse den 3. april. Det har 

været et hektisk forløb de sidste dage inden den endelige aftaletekst kunne fremsendes til udvalget. De to 

sidste bilag til aftalen – et eksempel på en opgaveoversigt og et arbejdstidsskema - blev først udarbejdet og 

endelig godkendt at modparten så sent som i formiddags og har derfor ikke kunnet blive udsendt før 

generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden: 

Helge Højstrup blev valgt til dirigent uden modkandidat. 

Kredsens forslag til forretningsorden blev godkendt 

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet ifølge 

vedtægterne.  

Endelig dagsorden er udsendt 5 dage før, som foreskrevet i vedtægterne, men bilag til dagsordens 

punkt 4 – gennemgang og godkendelse af arbejdstidsaftale – er ikke udsendt rettidigt. Det betyder, 

at foreningens vedtægter ikke er overholdt ift. dagsordens punkt 4. Det er derfor op til 

generalforsamlingen, at tilkendegive om den kan godkende at arbejdstidsaftalen sættes til 

afstemning under punkt 4 på dagsorden. Hvis blot en enkelt af de fremmødte på 

generalforsamlingen ikke kan tilslutte sig, at aftalen sættes til afstemning, kan afstemningen ikke 

gennemføres. I så fald har kredsstyrelsen besluttet, at der indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor det eneste punkt på dagsorden vil være at tage stilling til, om 

arbejdstidsaftalen kan godkendes. 

Generalforsamlingen tilkendegav, at den ikke kan godkende at arbejdstidsaftalen sættes til 

afstemning under dagsordens punkt 4, da foreningens vedtægter ikke er overholdt. Kredsstyrelsen 

indkalder derfor til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om  aftalen. 

 

2. Formandens beretning: 

Debat: Ingen 



Formandens beretning blev godkendt.  

3. Regnskab:  

Regnskab er dels udsendt sammen med endelig dagsorden og er dels lagt på Varde Lærerkreds 

hjemmeside. 

Gina fremlagde regnskabet. 

Bettina/Lykkegård – spørgsmål vedr. overskuddet på den del af regnskabet, der vedrører Varde 

Lærerkreds særlig fond. Hvorfor er der overskud og hvad bruges det til? Det er ikke særlig 

gennemskueligt. 

Ole /Næsbjerg – der er tale om et ret stort overskud på regnskabsdelen vedr. Varde Lærerkreds 

særlig fond. Burde det ikke komme medlemmerne til gode? Tænker kredsen i den sammenhæng på 

medlemsflugt til fx ”de gule fagforeninger”? 

Svar: Kim redegjorde for formålet med Varde Lærerkreds særlig fond og sammenhængen med 

kredsens regnskab. Overskuddet er mest af alt udtryk for et ”regnskabsteknisk” mellemværende 

mellem Varde Lærerkreds og Varde Lærerkreds særlig fond. Kredsen er desuden forsigtig mht. 

kredsens økonomi, da der fra hovedforeningens side er overvejelser omkring, hvorvidt kredsene er 

bæredygtige nok som selvstændige enheder. Desuden har vi allerede lavet forskellige tiltag ift.  

medlemsaktiviteter, såsom fx medlemskonferencerne, skolebesøgene og lærerkrusene.  

 

4. Gennemgang og godkendelse af arbejdstidsaftale. 

Arbejdstidsaftalen kan ikke godkendes på generalforsamlingen – se under punkt 1. 

Arbejdstidsaftalen er indstillet til godkendelse i byrådet og der kan derfor ikke stilles 

ændringsforslag til indholdet i aftalen. Det handler om opklarende spørgsmål og drøftelse af 

forståelsen af aftalen. 

Bilagene vedr. opgaveoversigten og arbejdstidsskemaet er som sagt kun eksempler og kan tilpasses 

på de enkelte skoler. 

Tildelingsmodellen er uændret fra i år og til næste skoleår. Det betyder, at den økonomiske resurse 

er den samme og derfor er det gennemsnitlige undervisningstimetal for indeværende skoleår 

retningsvisende ved planlægningen af næste skoleår ift. det gennemsnitlige undervisningstimetal.  

 

Søs/Tistrup og Ole/Næsbjerg spørger til om planlagt UV tid kan aflyses? Svar: Det kan den ikke! 

Planlagt undervisning er præsteret undervisning. 

Kim/Åre – når man har et fradrag, fx fordi man er TR, betyder det så at man stadig skal op på 780 

timers undervisning, før der udbetales overtidsbetaling? Svar: ja! 

Mona/Lykkesgård – Hvad med de nuværende lokale flexaftaler? Kan man lægge mere end 4 timers 

arbejde hjemme? Svar: Der vil stadig kunne laves lokale flekstidsaftaler indenfor de 36 timer, 

ligesom vi kender det i dag. Om nogle af de eksisterende lokale flekstidsaftaler kan fortsætte, må 

man tage stilling til lokalt. I aftalen står, at formålet med en lokal flekstidsaftale er, at den enkelte 

medarbejder kan placere sin arbejdstid meningsfuldt i tid og sted. Altså kan der som udgangspunkt 

godt  lægges flere timer derhjemme end de 4 ugentlige timer, hvis der indgåes en lokal 

flekstidsaftale på skolen, der muliggør det. 

Lisbeth/KS – kan de 10 dage i forbindelse med sommerferien lægges anderledes? Svar: Ja, den 

konkrete placering af de 10 arbejdsdage aftales lokalt (i MED). 



Morten/Ansager – Vil der stadig komme planlagte kommunale kurser? Svar: Ja, det vil der 

sandsynligvis. Men der er stor opmærksomhed på, at man ikke er lykkedes særlig godt med de 

fælles kommunale kurser/kompetenceforløb indtil nu. 

Hans/Blåbjerg – Kan man forvente at, TR er med i udarbejdelsen af de enkelte opgaveoversigter 

mellem leder og medarbejder? Svar: Nej, men TR og medarbejder kan jo tale sammen i den 

forbindelse og det er hensigten, at TR og skoleleder drøfter hvordan resursen på skolen skal 

udmøntes/anvendes. I den forbindelse er det helt naturligt at inddrage spørgsmålet om, hvor stort 

et fradrag, der vil kunne gives de forskellige opgaver og funktioner. 

Eva/Tistrup – samme spørgsmål som Hans/Nr. Nebel. 

Lisbeth/UU – øv at der ikke sættes tid på opgaver, men godt at der er forslag til hvad der kan give 

reduktion. 

Mona/Lykkesgård – Klasselærerfunktionen, giver det reduktion i undervisningstiden? Ja, hvis det er 

det skoleleder og TR bliver enige om. Skoleleder og TR skal aftale hvilke opgaver og funktioner, der 

skal give fradrag i det maksimale undervisningstimetal. 

Lisbeth/KS – præciserer at det er den enkelte lærer og lederen, der aftaler omfanget af den 

endelige reduktion i undervisningstiden. 

Gunner/Lykkesgård – skal opgaveroversigten være færdig 4 uger før ferien? Svar: ja, læreren skal 

modtage en opgaveoversigt og et arbejdstidsskema senest 4 uger før normperiodens begyndelse.  

Bemærk: svaret er ikke helt entydigt. Opgaveoversigten skal ikke være klar 4 uger før feriens 

begyndelse, men før normperiodens begyndelse. Altså 4 uger før den 1. august. 

Peter/Ølgod – Håber at TR gruppen laver en vejledende oversigt over, hvilke opgaver og funktioner, 

der giver fradrag, så vi kan støtte hinanden i, at der ikke er de store udsving fra skole til skole? 

Svar: Det vil vi selvfølgelig drøfte med TR gruppen. Men det er også vigtigt at gære opmærksom på, 

at det ikke er alle skoler, der opererer med de samme pogaver og funktioner. På samme måde er 

det vigtigt at gøre opmærksom på, at den samme opgave/funktion kan fylde meget forskelligt på 

forskellige skoler.  

Brian/ Blåbjerg – Det må være et mål for Varde Lærerkreds at der sættes tid på opgaverne på 

opgaveoversigten? Svar: det er tiden ikke moden til hos vores modpart endnu.  

Gunner/ - Betyder det at vores forberedelsestid er de 4 timer? 

Mona/Lykkesgård – Undrer sig over at begrebet forledelsestid både optræder i beskrivelsen af 

individuel tid og øvrig tid. Betyder det, at andre opgaver kan tage af forberedelsestiden/individuel 

tid? Svar: Der er en sikring af minimum 6 timers individuel tid om ugen i de 40 skoleuger. Kredsen 

har en forventning om, at der vil blive mere individuel tid, da der også ligger individuel tid i de 10 

arbejdsdage, der ikke er skoledage. Desuden er det hensigten, at der kan afsættes mere individuel 

tid af puljen øvrig tid, hvis det skønnes nødvendigt. 

Søs/Tistrup – Et møde med en elev, der er nødt til at blive placeret i den individuelle tid, hvornår 

skal den tid så gives igen/placeres? Kan man risikere, at man først får tiden igen flere måneder 

senere? Svar: Det er selvfølgelig ikke hensigten, men det kan ikke garanteres, at tiden placeres i 

den samme uge, da det ikke altiod vil være muligt. Fx er det svært, hvis det omtalte møde placeres i 

individuel tid, som er placeret på en torsdag eller fredag. Så det er ikke sikkert, det giver mening/er 

muligt at give tiden i samme uge. Det må man løse/aftale lokalt. 

Betina/Lykkesgård – Kan man få indflydelse på hvordan arbejdsdagen tilrettelægges 

(hensigtsmæssigt skema). 



Peter/Ølgod – Kan man forestille sig at den individuelle tid sikres i blokke hvor der er tid til 

fordybelse? 

Svar: Der er ikke noget i selve aftalen der sikrer mod, at den individuelle tid bliver splittet op i så 

små enheder at, der ikke vil være mulighed fordybelse. Men bilag 4 fra OK15 er stadig gældende og 

en del af overenskomsten. Heri er der en klar hensigt om, at forberedelsen ikke atomiseres, men 

forsøges samlet i blokke af en passende/hensigtsmæssig størrelse. Mht. indflydelsen på ens skema, 

så er den en del af den proces for skoleårets planlægning og fagfordeling, som skal drøftes mellem 

TR og skoleleder og som skal munde ud i en retningslinje. 

Lisbeth/KS – Elvepauserne har været vigtigt at få med i bilaget.     

Lisbeth/KS – påpeger at senior og 6. ferieuge ikke er med på listen over aktiviteter i den planlagte 

undervisning, hvor der ikke fratrækkes undervisningstid. 

 

 

Gerda/Lykkesgård – Kan opgaver der er planlagt i prøveperioden afstedkomme en ny 

opgaveoversigt? Svar: opgaveoversigten er stadig ikke bindende for en hel normperiode. Den kan 

ændres, hvis der i løbet af skoleåret sker væsentlige ændringer i den enkelte lærers 

opgaveportefølje. Det vil være en konkret vurdering fra sag til sag, om det giver mening at 

udarbejde en ny opgaveoversigt. Hvis en lærer fx skal overtage undervisningen af et 

matematikhold, vil det være oplagt at udarbejde en ny opgaveoversigt.  

Peter/Ølgod – Hvad vil et nej til arbejdstidsaftalen betyde? Svar: Så er det op til Skolechefen, at lave 

et nyt administrativt grundlag, som skolelederne skal agere efter. 

Lisbeth/KS – Vi vil falde tilbage på bilag 4 og LOV 409. 

Gerda/Lykkesgård -Vil der være genforhandling hvis det bliver nej? Svar: Det er muligt, men 

kredsen ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan forvaltningen/politikerne vil forholde sig til det 

spørgsmål. Skulle aftalen blive stemt ned, vil kredsstyrelsen forsøge at genoptage forhandlingerne. 

Ole/Næsbjerg – Kan aftalen ikke lægges ud til en elektronisk afstemning, så flere få mulighed for at 

stemme? Svar: Nej. Det ligger en kredsstyrelsesbeslutning om, at det er en ekstra ordinær 

generalforsamling, der skal tage stilling til aftalen. 

Michael/Ansager – Det er dem der møder op, der afgør beslutningen? Svar: Ja! 

Peter/Ølgod – Når man ikke kan få det bedste så må man tage det næstebedste? God pointe. 

 

Arbejdstidsaftalen kan ikke godkendes på den ordinære generalforsamlingen med skal behandles 

på en ekstraordinær generalforsamling. Kredsstyrelsen indkalder til en sådan hurtigst muligt. 

 

5. Budget og fastsættelse af kontingent 

Budget gennemgået 

Kontingent fastholdes  

Stine/Blåvandshuk – Er aktierne solgt da de ikke er budgetteret? Svar: De kan ikke indgå i budget, 

da hverken udbytte eller evt. tab kan/må budgetteres. 

 

6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

John modtager valg som revisor 

Peter modtager valg som revisor suppleant. 



7. Eventuelt 

8. Pia tilkendegav at hun opstiller til DLF hovedstyrelse. 

 


