
Referat Generalforsamling i Varde Lærerkreds torsdag d. 9. marts 2017 afholdt på 

Varde fritidscenter. 

47 deltagere. 

Velkomst v Formand Kim Jørgensen. 

1. Valg af dirigent: Helge Højstrup Jensen blev valgt uden modkandidat. 

Kredsens forslag til forretningsorden blev godkendt. 

2. Formandens beretning: 

Den efterfølgende debat blev opdelt i flg. underpunkter: 

- arbejdstid, herunder arbejdstidsundersøgelse 

- skolestrukturen, herunder arbejdsmiljø 

- løn 

- andet. 

Debat om arbejdstid: 

Lykkesgård; Den faste tilstedeværelse fordrer ikke en større produktivitet. Der mangler tid og rum til fx 

fordybelse. 

Ølgod; Når jeg retter matematik som beskikket censor, kan jeg nå omkring 4 – 4,5 sæt i timen, hvis jeg 

retter hjemme. På skolen når jeg kun ca. 2 sæt i timen. Det siger meget om muligheden for at arbejde 

koncentreret og med mulighed for fordybelse. 

Ølgod; Det opleves vanvittigt, at der ikke er styr på hvor meget undervisning den enkelte lærer har og hvor 

meget der arbejdes. Det er umuligt at få svar på hvornår/hvordan man skal kunne omlægge eller 

afspadsere. 

Thorstrup; Vi har vores ” lokale aftaler”, ellers kan vi ikke være i det. 

Ølgod; Der tegner sig et billede af, at lærernes arbejdstid og undervisningstid opgøres vidt forskelligt rundt 

omkring på skolerne. Det er meget uheldigt. 

Blåvandshuk; Har skolelederne stadig den holdning, ” at vi gør, som vi får besked på ift. 

rammebeskrivelsen”? 

Formanden; Rammebeskrivelsen indeholder flere gode intentioner, men det er ikke det, der sker ude på 

skolerne. Skolelederne melder ud, at de er godt tilfredse med rammeaftalen.  

Nordenskov; Det er et problem, at mange forbereder sig hjemme. Det stiller os andre i et dårligt lys overfor 

både ledelse og forældre. 

Formanden; I rammebeskrivelsen står der, at den enkelte lærer kan aftale med sin leder om løsning af 

konkrete opgaver. Man kan ikke lave en generel aftale om at forberede sig hjemme. Det handler om at 

italesætte det ude på skolerne. 



Nordenskov; Men det handler også om, at nogle lærere ikke kan klare det, hvis de ikke er ordentlig 

forberedte. Derfor vælger de at forberede hjemme og arbejde gratis. 

Thorstrup; Jeg tror, det handler om at italesætte problemet. Gå til ledelsen hver gang. 

Ølgod; Vi skal kunne samle de kolleger op, som vi ”hænger ud”, hvis vi ændrer holdning og ”går hårdt” til de 

kolleger, der forbereder hjemme. 

Thorstrup; Men hvem skal vi hjælpe? De kolleger der er solidariske eller de der ikke er? 

Lunde; Vi skal italesætte problematikken meget mere. 

Ølgod; Jeg er bange for, at det går galt, hvis vi maser på overfor de kolleger, der arbejder gratis. Også ift. 

forældre og elever. 

Lykkesgård; Der er en voldsom mangel på faglig udvikling. Kommunens vinkel er helt skæv ift. 

kompetenceudvikling. Det vil jeg gerne, at kredsen går videre med. 

Formanden; Kommunen har nok den holdning, at videndeling og vejledere kan erstatte den enkelte lærers 

forberedelse. Men sagen er, at jo mindre en lærer når at forberede sig, jo dårligere bliver man til at 

håndterer de udfordringer, man møder i undervisningen i form af fx inkluderede elever. Det mærkes især i 

indskolingen i øjeblikket. Vi skal kunne rumme de kolleger, der ser sig nødsaget til at arbejde ekstra, for at 

tingene hænger sammen, men vi skal sørge for at notere det ned og konfrontere ledelsen med det ekstra 

arbejde. 

Lykkesgård; Vi har haft møde med skolechefen. Vi har brug for at kunne takke nej til kommunale tiltag. Det 

blev afvist. 

Lykkesgård; Er kredsen slet ikke interesseret i alle de øvrige opgaver, vi også løser ud over vores 

undervisning? Det tager rigtig meget af vores øvrige tid. 

Formanden; Det er rigtigt. Vi er bestemt også interesseret i det forhold.  

Næstformanden; Vi har været nødt til at holde fokus på undervisningsdelen ift. debatten om ny 

skolestruktur, tildelingsmodel osv. Kommunen ser meget på dette og sammenligner med andre kommuner, 

men vi vil gerne prøve at afdække dette også. 

Debat om skolestruktur: 

Thorstrup; Foreningen skal kæmpe imod den tendens, at flere lærere vil skulle undervise på flere matrikler. 

Det vil give et dårligt arbejdsmiljø. 

Lykkesgård; Hvordan er kollegerne på Jacobi stillet, hvis Jacobi skal være specialskole? Jeg har en 

forventning om, at Varde Lærerkreds sikrer de lærere. 

Formanden; Der er rigtig mange problemstillinger omkring Jacobi. Men lærerne er ansat i Varde Kommune 

og er først overtallige, når der er overtallighed i hele kommunen. Vi har også en problemstilling på Billum 

Skole. 



Lykkesgård; Har kredsen lavet høringssvar til det endelige forslag? 

Formanden; Nej men det gør vi selvfølgelig inden 6. april 

Lykkesgård; Har det været et ønske at samle alle specielle børn på Jacobi? 

Næstformanden; Det er ikke tydeligt, hvor ideen stammer fra. Men det er kommet bag på mange, at det 

pludselig er en del af det endelige forslag til ny struktur. Men efter sigende skulle ideen være opstået ifbm 

et af borgermøderne og så er det vist også nævnt i et af høringssvarene fra forhøringsperioden. 

Ølgod; Vi skal som kreds reagere meget kontant på beslutningen om, at der skal være friskole sammen med 

folkeskole i et år. 

Billum; Det er også problematisk, at vi på Billum ledes af en pædagog i indskolingen. Det vil jeg gerne, at 

kredsen kæmper imod.  

Blåvandshuk; Vi oplever det omsonst at skulle afgive høringssvar, når det er besluttet at lave friskole i 

Billum skoles lokaler fra skoleåret 17/18 allerede. 

Lykkesgård; Hvad med ledelsens ret til at træffe beslutninger fx ift. Varde Kommunes beslutning om, at 

man vil sætte flere midler af til 2 lærer/ voksen ordning på mellemtrinnet? 

Årre: Bliver der to forskellige høringssvar, hvis kredsen laver en fælles udtalelse sammen med skolelederne 

og skolebestyrelserne? 

Formanden; Nej, der kommer et fælles indlæg omkring ledelse sammen med bl.a. skole & forældre i 

pressen. Men kredsen laver selvfølgelig eget høringssvar. 

Løn: 

Ølgod; Opfordrer til at få tjekket sine lønsedler. 

Ølgod; Kredsen skal fortsat arbejde på at fastholde Varde tillægget som et samlet tillæg. 

Formandens beretning blev herefter vedtaget enstemmigt. 

3. Regnskab: 

Ginna gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

4. Indkomne forslag: 

Næstformanden fremlagde et forslag til generalforsamlingsudtalelse vedr. forslaget til ny skole- og 

dagtilbudsstruktur.  

Ændring foreslået vedr. formuleringen omkring sygefravær ift. at fastholde og nedbringe sygefraværet. 

Forslaget til generalforsamlingsudtalelse blev herefter vedtaget enstemmigt 

 



5. Budget og fastsættelse af kontingent: 

Ginna gennemgik budgettet og forslaget til kontingent. 

Budgettet og forslaget til kontingent blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: 

John Nielsen blev genvalgt som kritisk revisor. 

Peter Christensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Evt. 

Forslag; Der skal være dessert til næste generalforsamling.  

Husk at afsynge foreningssangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


