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Generalforsamling med efterfølgende 

fredagscafe. 

 

Mød op og bland dig i debatten og få indfly-

delse på kredsens arbejde de næste år. 

 

Slagelse Lærerkreds afholder generalforsam-

ling fredag den 13. marts 2020 kl. 17.00. Mø-

det afholdes på Marievangsskolen, Holmstrup-

vej 7, Slagelse. 

I år er der valg på programmet. – Vi ved på nu-

værende tidspunkt, at der skal vælges en ny 

formand, da Per Haugaard efter 18 år på posten 

har valgt at gå på pension. Derfor er din delta-

gelse i generalforsamlingen særlig vigtig i år. 

Udover en ny formand skal der vælges 5 kreds-

styrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.  

 

 

 

 

 

Hvis du kunne have mod på et spændende ar-

bejde for kredsens medlemmer og gerne vil 

stille op, kan du evt. ringe til Slagelse Lærer-

kreds på 5852 8288 og høre om, hvad jobbet 

indebærer.  

Generalforsamlingens forløb afhænger af de 

vedtægter, der er gældende for foreningen. Her 

i bladet kan du læse den foreløbige dagsorden 

for generalforsamlingen. Der kan frem til og 

med den 2. marts indsendes forslag til forman-

den på 054@dlf.org. Herefter kan den endelige 

dagsorden sendes til jer. 

Efter generalforsamlingen vil der være mad og 

musik. Igen i år er det RetroEffekt, der spiller 

op til fredags-cafe-hygge og evt. en dans. 

mailto:054@dlf.org
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Fredag den 13. marts 2020 kl. 17.00 på  Marievangsskolen, Holmstrupvej 7, Slagelse 

 

 

 

1. Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent. 

2. Godkendelse af forretningsorden. 

3. Mundtlig beretning. 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab for perioden d. 1.1. 19 - 31.12. 19.  

5. Indkomne forslag. 

6. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for  d. 1.1. 2020 - 31.12. 
2020 

7. Valg jf. vedtægterne § 8.  

8. Eventuelt. 

 

Af hensyn til bestilling af aftensmad og drikke bedes tillidsrepræsentanterne se-
nest onsdag den 4. marts meddele kredskontoret hvilke medlemmer, der ønsker at 
deltage i spisningen. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kan du tilmelde dig på 
054@dlf.org  

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag  d. 2. 
marts på 054@dlf.org  

Generalforsamling 

Foreløbig dagsorden 

mailto:054@dlf.org
mailto:054@dlf.org


Regionalt TR-møde forud for kongres-

sen 

Vi skal i mål i 2020 

I januar afholdt hovedforeningen regionale TR-møder 

rundt om i landet. Tillidsrepræsentanterne fra Slagelse 

deltog i mødet, der blev afholdt i Køge den 19. januar.  

Her orienterede foreningen om perspektiver og strategi 

i forbindelse med de kommende periodeforhandlinger.  

Lærerkommissionens rapport har peget på nogle pro-

blemstillinger i folkeskolen som bør adresseres i de 

kommende forhandlinger. Derfor bør udgangspunktet 

for forhandlingerne i højere grad end før tage udgangs-

punkt her og ikke i en kravopsætning. Der skal tænkes 

højt – sammen.  Vi skal finde løsningerne sammen. 

Målet er en aftale, som er juridisk bindende. Det er alt-

så ikke nok med hensigter. Der skal bl.a. findes løsnin- 

 

ger, som kan beskytte lærernes forberedelsestid.  

Så lærerne kan lykkes med kerneopgaven.  

Rundt om i landet har flere og flere kommuner indgået 

lokale aftaler eller forståelsespapirer. Det er dog ikke 

alle, der har indgået aftaler ,og det er ikke alle, der har 

opnået konkrete forbedringer i deres hverdag. Derfor 

vil et resultat fra periodeforhandlingerne opleves meget 

forskelligt. I nogle kommuner kan man opleve en stor 

forandring, hvor andre kommuner vil opleve at det er 

statusquo.  

Det er vigtigt at vi får landet en fælles aftale, som sik-

rer, at alle lærere i Danmark har acceptable aftalte for-

hold, som er juridisk bindende.   
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Ekstraordinær kongres 

Onsdag den 5. februar var der ekstraordinær kongres, 

som handlede om de kommende periodeforhandlinger. 

Der er meget, der står på spil denne gang, og måske 

derfor var der også rigtig mange gode bud på strategien 

for forhandlingerne. Følgende kongresvedtagelse blev 

dog vedtaget: https://www.folkeskolen.dk/1587596/

kongres-her-er-seks-maal-som-dlf-gaar-til-

arbejdstidsforhandlinger-med 

 

Ideen er, at forhandlerne i Danmarks Lærerforening 

skal have mulighed for at søge nye løsninger i samar-

bejde med Kommunernes Landsforening, hvor begge 

parter bidrager både i forhandlingerne og efterfølgende, 

når aftalen skal ud at leve. Det fælles udgangspunkt er 

Lærerkommissionens rapport og dennes anbefalinger. 

Når løsningerne er fundet i fællesskab, skal vi gerne 

være gået fra uforpligtende dialoger til konkrete 

aftaler igen, med bl.a. procedureregler, sammenhæng 

mellem undervisning og forberedelse, tydelige priorite-

ringer og gennemsigtighed. 

 

Forhandlingerne er berammet fra den 5. marts og en 

månedstid frem. Hvis alt går vel, skal aftalen til uraf-

stemning. Aftalen når derfor næppe at træde i kraft al-

lerede fra kommende skoleår.  
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