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FAGLIGT NYT  
STEM TIL DRIFTSRÅDSVALGET 

STEM PÅ DLS-LISTEN 
 
Driftsrådsvalget afvikles i tidsrummet 2. april – 15. maj 2014. Indsigelser/rettelser til 
vælgerlisten skal være valgbestyrelsen i hænde 16. april 2014. Samme tidsfrist gælder for 
indlevering af kandidatlister. 
Lærerforeningen opstiller som sædvanlig en liste til driftsrådsvalget. 
Selve valghandlingen sættes i gang omkring 1. maj og stemmesedlerne skal være 
valgbestyrelsen i hænde senest torsdag, den 15. maj kl. 13.00. 
 
2014 er et valgår for driftsråd. Driftsrådet er et råd, 

der arbejder for dig som kollega og medarbejder 

ved Skoleforeningen. 

DRs opgaver er, at varetage medarbejdernes 

interesser overfor Skoleforeningen i forhold til 

blandt andet arbejdsvilkår, ansættelse og 

medbestemmelse. 

Valget er udskrevet pr. 02.04.2014, og alle institu-

tioner har fået tilsendt informationer om valget. 

DLS har opstillet en liste til driftsrådsvalget.  

1. Niels A. Nielsen 

2. Kristina Sukatus 

3. Erik Andresen 

4. Kirsten Anthonisen 

5. Lars Mølhave Pedersen 

6. Per Dammann 

7. Theis Cornelsen 

8. Susanne Becker 

9. Natascha Lindahl 

10. Ole Vrang Lassen 

11. Tina Rother 

12. Niels Thomsen  

13. Svend-Erik Reinke 

14. Bettina Andresen 

15. Kirsten Vognsen Weiss 

Valget gennemføres som listevalg, dvs. at det er de 

afgivne stemmer på hver enkelt liste, der er 

afgørende for fordelingen af pladserne mellem 

kandidatlisterne. Det er således af afgørende 

betydning, at der er mange, som stemmer på 

Lærerforeningens liste. 

Stem på DLS-listen! 

Den praktiske gennemførelse af driftsrådsvalget 

I det udsendte materiale med valgudskrivelsen kan 

man se alle relevante oplysninger om 

driftsrådsvalget, og hvordan det gennemføres. Her 

skal fremhæves, hvad du skal være særlig 

opmærksom på: 

 Kontroller om du er optaget på vælgerlisten. 

Hvis ikke, rettes henvendelse til valgbestyrelsen 

 I løbet af påskeferien udsendes de godkendte 

kandidatlister til institutionerne 

 I sidste del af påskeferien udsendes 

afstemningsmaterialet til din privatadresse 

 Udfyld og pak stemmesedlen mm. omhyggeligt 

efter anvisningen 

 Send afstemningsbrevet så det er fremme senest 

den 15. maj – helst mindst 3 postdage før 

Valgresultatet bekendtgøres, når kandidaterne har 

bekræftet, at de modtager valget.  

 

Tilfredse medlemmer til generalforsamling 

Lærerforeningens ordinære generalforsamling i 

2014 blev afholdt på Cornelius Hansen-Skolen i 

Flensborg mandag, den 17. marts. Det var en rolig 

aften med mange tilfredse medlemmer. Kredsens 

forhandlingsdelegation med formanden i spidsen 

fik anerkendelse for det opnåede 

forhandlingsresultat. Der blev også afholdt valg. 

Formanden, kassereren og de øvrige 

kredsstyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Ny på 

posten som næstformand er Kristina Sukatus. 

Protokollen fra generalforsamlingen findes på 

www.dls.dk >Info>Generalforsamling 2014. 
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Kontingentstigning vedtaget 

På generalforsamlingen fremlagde kasseren Lars M. 

Pedersen den aktuelle økonomiske situation. 

Kredsen har haft faldende indtægter. Dette er 

delvist grundet færre medlemmer, at skolelederne 

er trådt ud af samarbejdet og den vedvarende 

usikkerhed på investeringsområdet, som har ført til 

et ringere udbytte af kredsens kapitalinvesteringer 

end tidligere. Driftsomkostningerne for 

kredskontoret er også steget. Derfor er der behov 

for at hæve kontingentet, som har været på samme 

niveau i 5 år.  

Fra 1. maj er de månedlige kontingentsatser: 

Fraktion 1 60,00 € 

Fraktion 4 15,00 € 

Fraktion 6 20,00 € 

 

Kredsstyrelsen pr. 1. april 2014  

Niels A. Nielsen, formand 

Kristina Sukatus, næstformand 

Lars Mølhave Pedersen, kasserer 

Erik Andresen, kredsstyrelsesmedlem 

Per Dammann, kredsstyrelsesmedlem 

Natascha Lindahl, kredsstyrelsesmedlem 

Theis Cornelsen, kredsstyrelsesmedlem 

 

Lønsedler 

Der er mange lærer, der har problemer med at forstå 

deres lønsedler. Lærerforeningen har i marts på 

opfordring fra lærere på Husum Danske Skole holdt 

et møde på skolen, hvor lønsedlens opbygning og 

de forskellig positioner på lønsedlen blev 

gennemgået. 

Hvis der er andre skoler, der ønsker et møde om 

lønsedler, er de velkomne til at rette henvendelse til 

kredskontoret, så finder vi en tid. 

Der er selvfølgelig også stadig mulighed for at 

komme på kredskontoret med sin lønseddel og få 

hjælp til at kontrollere den. 

Gennem driftsrådet arbejder vi på at få 

udspecificeret funktionstillæggene på lønsedlerne 

igen. I henhold til overenskomsten har 

lønmodtageren krav på en lønspecifikation med 

oplysninger om lønnens sammensætning. Formålet 

med bestemmelsen er at give mulighed for at 

kontrollere, at man får den rette løn. 

 

”Beihilfe” til pensionister med bopæl i Danmark  

Lærerforeningen har i nogle år arbejdet på at få 

Skoleforeningen til at leve op til forpligtelsen til at 

yde ”Beihilfe” til pensionerede lærere med bopæl i 

Danmark. 

Sagen blev en overgang stillet i bero, fordi 

sagføreren anbefalede, at sagen blev ført som en 

konkret klagesag mod Skoleforeningen. Vi havde 

således brug for et medlem, der ville klage. For ca. 

1½ år siden stillede et medlem sig til rådighed som 

klager. Der blev indsendt regninger til ”Beihilfe”, 

som efter den hidtidige praksis blev afvist. Der blev 

søgt juridisk bistand ved Danmarks Lærerforening 

til at føre sagen. Så gik vores sagfører Klaus 

Fischer i gang med sagen. Der blev skrevet til 

Skoleforeningen med henblik på at løse sagen uden 

arbejdsrettens medvirken. Efter lidt brevveksling 

erkendte Skoleforeningen, at den pensionerede 

lærer havde krav på ydelser fra ”Beihilfe”. 

Ydelserne dækker 70% af den ”Beihilfe”-

berettigede behandlingssats fratrukket det, der 

betales af den offentlige sygesikring i Danmark. 

Det er således kun ”Beihilfe”-berettigede 

behandlinger og medicin mm., hvor der er en 

egenbetaling i Danmark, der ydes ”Beihilfe” til. 

Hvis man har spørgsmål vedrørende procedure og 

dokumentation i forbindelse med ansøgning om 

”Beihilfe”, kan man rette henvendelse til 

”Beihilfe”-kontoret ved Skoleforeningen. 

 

Driftsrådssagerne fortsætter 

Ved retsmøderne om driftsrådsvalgene på A.P. 

Møller Skolen og Duborg-Skolen opfordrede 

dommerne parterne til at gøre et nyt forsøg på at 

finde frem til en overenskomstmæssig løsning på 

spørgsmålet om driftsrådsstrukturen ved 

Skoleforeningen. 

Dette forsøg blev gjort den 27. februar, men uden 

resultat. 

I mellemtiden har Driftsrådet ved Duborg-Skolen 

besluttet at nedlægge sit mandat med virkning fra 4. 

april 2014 og driftsrådet ved A.P. Møller Skolen 

har truffet beslutning om at nedlægge sit mandat 

med virkning fra 30. april 2014. 

Vores Advokat, Prof. Weiss, har meddelt 

arbejdsretten, at sagen skal føres videre, da udfaldet 

også har betydning for det driftsrådsvalg, der netop 

er udskrevet.  

GOD PÅSKE 


