
Protokol fra generalforsamlingen den 19. marts 2012 på Jens Jessen-Skolen 

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til alle medlemmer, Per Sand fra 
Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, Hauke Paulsen fra BUPLS og Jens Nygaard fra Flensborg Avis, 
hvorefter generalforsamlingen mindedes de medlemmer, der var afgået ved døden i det forgangne år. 
 

1. Valg af dirigent 
Kredsstyrelsen foreslog Per Sand Pedersen, som blev enstemmigt valgt. 
Per takkede for valget og overbragte en hilsen fra kollegerne i DK. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 
2. Vedtagelse af forretningsorden 

Kredsstyrelsen foreslog den udsendte forretningsorden, som blev enstemmigt vedtaget. 
 

3. Valg af protokolførere 
Kredsstyrelsen foreslog Henriette Nøiers Hesse og Per Damman som protokolførere, begge blev 
enstemmigt valgt. 

 
4. Valg af stemmetællere 

Kredsstyrelsen foreslog Jytte Byg, Jytte Andresen, Klavs Nørtoft og Henning Gammelgaard, alle blev 
enstemmigt valgt. 

 
5. Beretning 

KREDSEN 
Medlemstallet i kredsen er pt. 641 medlemmer, der har været en lille tilbagegang i de aktive 
medlemmer og en lille stigning af pensionerede medlemmer. 
Kredsstyrelsen – arbejdet i kredsstyrelsen har i den forgangne periode været præget af, at 
Henriette har været på barselsorlov, i den periode har Kristina Sukatus siddet i kredsstyrelsen, og 
Erik og Theis har vikarieret på kontoret. Henriette vendte tilbage efter sommerferien, hvor hun 
desuden overtog sagsbehandlingen, hvilket nu er hendes primære opgave. Niels assisterer fortsat i 
sagsbehandlingen, hvor der er behov for det – fordelingen aftales indbyrdes. 
Kredsstyrelsesmøder – kredsstyrelsen har fortsat arbejdet uden faste udvalg, men med en 
forhandlingsdelegation bestående af 2-3 mand. Endvidere bliver der nedsat ekstra udvalg efter 
behov, f.eks. udvalg til forberedelse og forhandling af den specielle overenskomst og 
tjenestetidsaftalen samt et arrangementsudvalg. 
Kredsstyrelseskursus – kredsstyrelsen har i efteråret holdt et kredsstyrelseskursus, hvor følgende 
emner var på programmet: Synlighed, baglandsarbejde, medlemskontakt og det fremtidige arbejde 
i kredsstyrelsen. Kurset førte blandt andet til, at der blev nedsat en række udvalg og at man 
besluttede sig for en hyppigere udsendelse af Fagligt Nyt. Endvidere viste der sig en interesse for at 
være mere med omkring overenskomstforhandlingerne, hvilket førte til nedsættelsen af de to 
overenskomstudvalg. 
TR/TR-møder – Vi har TR på næsten alle skoler, der er pt. to skoler uden TR, desværre en skole, 
hvor vi slet ingen medlemmer har og en skole med blot 2 medarbejdere (en leder og en lærer). Der 
har været TR-valg i år, og de nyvalgte TR´ere er blevet inviteret til møde den 27. marts, hvor de vil 
få en indføring i arbejdet som TR og tilbud om Danmarks Lærerforenings TR-uddannelse – her er 
der dog indgået aftale med DLF om et særligt modul til TR´ere i Sydslesvig. 
Kredsstyrelsen har et godt samarbejde med tillidsrepræsentanterne, vi forsøger at afholde 4 møder 
om året, det sidste år har der dog kun været 3. På møderne har vi drøftelser og tips fra TR om, 
hvordan vi skal gribe tingene an, og vi har altid en god debat, formanden takkede TR´erne for deres 



arbejde. Kredsstyrelsen har planer om et kursus for tillidsrepræsentanterne i den kommende 
periode, men der er endnu ingen konkrete planer om indhold – dette tænkes drøftet på det 
kommende TR-møde. 
Fraktion 4 – Pensionistudvalget har i den forgangne periode bestået af Anders Schaltz Andersen og 
Orla Møller samt Jytte Vester, der desværre er afgået ved døden. Ved valgmødet i februar blev 
Jonna Raavad nyvalgt til udvalget. Der er tradition for, at udvalget står for forskellige 
arrangementer, en udflugt og en julefrokost.  
I kredsstyrelsen har vi analyseret arbejdsgangen og drøftet muligheden for i højere grad at anvende 
elektronisk post. Det har ført til en henvendelse til pensionisterne vedr. elektronisk modtagelse af 
pensionistudsendelserne og tilsendelse af lærerkalenderen på bestilling – det vil dog være muligt 
fortsat at få begge dele tilsendt med almindelig post. Indtil videre er initiativet blevet modtaget 
positivt. 
Skolelederforeningen – SSA er en selvstændig forening, men vi har stadig et tæt samarbejde med 
skolelederne, og vi varetager både sekretariatsopgaver og en del af sagsbehandlingen for 
Skolelederforeningen. Desuden har vi løbende kontakt vedr. overenskomstforhandlingerne, hvor vi 
forsøger at trække på samme hammel. Skoleledernes formand har endvidere en stående invitation 
til at deltage i kredsstyrelsesmøderne. 
Det forpligtende kredssamarbejde – I det forpligtende kredssamarbejde afholdes der månedlige 
møder for de delegerede, hvor vi møder delegerede fra de øvrige sønderjyske kredse og Per Sand 
fra hovedstyrelsen. På møderne drøftes f.eks. Danmarks Lærerforenings politik, 
hovedstyrelsesmøderne, de lokale arbejdstidsforhandlinger, og der finder en generel udveksling af 
erfaringer sted. Endvidere har vi deciderede temamøder med relevante og aktuelle emner, f.eks. 
arbejdstidsforhandlinger. 
Kredsen er desuden repræsenteret i det forpligtende kredssamarbejdes pædagogiske udvalg og  
arbejdsmiljøudvalget, men vi er ikke repræsenteret i kursusudvalget, da vores tillidsrepræsentanter 
ikke deltager i kurserne. 
 
ARRANGEMENTER 
Møde for nyansatte – kredsen har efter sommerferien afholdt et møde for nyansatte, hvor der blev 
givet en orientering om arbejds- og overenskomstforhold. 
Pensionistarrangementer – der har været 6 arrangementer, der generelt har været godt besøgt, 
særligt udflugten og julefrokosten samler mange deltagere. 
Inklusion – der har været afholdt et pædagogisk arrangement om inklusion med Rasmus Alenkær, 
men desværre var fremmødet meget skuffende, hvilket også er baggrunden for nedsættelsen af 
arrangementsudvalget.  
Formanden takkede skolerne for husly til arrangementer og TR-møder. 
Arrangementsudvalg - De unge kredsstyrelsesmedlemmer (Per, Theis og Natascha) har ønsket at 
nedsætte et arrangementsudvalg mhp. på at arrangere nogle sociale arrangementer, pt. er der en 
udflugt og en medlemsfest på tegnebrættet. 
 
OVERENSKOMSTER 
Overenskomstforhandlingerne føres af Forhandlingsfællesskabet, der består af BUPLS, SSA og DLS. 
Der er et godt samarbejde på trods af, at der til tider kan være divergerende opfattelser af tempoet 
for forhandlingerne. 
Generel overenskomst – I disse forhandlinger er alle tre organisationer repræsenteret ved 
forhandlingsbordet, DLS er repræsenteret med formand og næstformand. 
Speciel overenskomst og Tjenestetidsaftalen forhandles på organisationsbasis, dvs. vi forhandler 
selv, men under Forhandlingsfællesskabets flag, det er i disse forhandlinger meningen, at der skal 
være 3 repræsentanter til stede ved forhandlingerne. 



Når alle forhandlingerne er færdige, vil hele pakken blive sendt til urafstemning, urafstemningerne i 
alle tre organisationer skal godkende resultatet, før overenskomsten kan godkendes og 
underskrives i fællesskab. 
 
Den generelle overenskomst har været forhandlet over meget lang tid, men før jul forelå der et 
resultat. Overenskomstteksten er nu så godt som færdig, der vil udelukkende komme redaktionelle 
ændringer. Indholdet har været beskrevet i Fagligt Nyt og er blevet fremlagt på TR-mødet i januar. 
Hovedpunkterne i resultatet er følgende: 

 En afvikling af Sydslesvig-tillægget, der indebærer, at allerede ansatte ikke går ned i løn. 

 1/3 af tillægget videreføres, formentlig som et funktionstillæg. 

 2/3 konverteres til et personligt tillæg til afvikling med lokallønsmidlerne (den fælles del) – 
tidsrammen for afviklingen er uvis, da den afhænger af, hvor meget der i DK afsættes til ny 
løn. Der er ikke udsigt til ret meget i 2013, men vi må forvente en afvikling fra 2015. 

 Kurssikringen udgår af lønmodellen og reguleringen nulstilles. 

 Dynamiske henvisninger til kommunerne i DK, hvilket betyder, at når der sker ændringer i 
DK, ændres det også i Sydslesvig – de dynamiske henvisninger omfatter løndannelsen, den 
generelle overenskomst og den specielle overenskomst, hvor det er muligt. 

 Gamle lønmidler udmøntes, dvs. midlerne fra OK08 i DK.  

 Afvikling af 2 feriedage på skoledage – dagene kommer fra den 6. ferieuge. 

 I kraft af de dynamiske henvisninger indføres f.eks. seniordage og barns 2. sygedag. 
 
I forhandlingerne om den specielle overenskomst satser kredsstyrelsen ligeledes på dynamiske 
henvisninger. Desuden er der 1,25% i lokallønsmidler, her vil kredsstyrelsen arbejde for en kollektiv 
lønprofil. 
Ifm. tjenestetidsaftalen har tidligere forhandlinger ført til en rammeaftale, men Skoleforeningen 
har ikke holdt sig til denne, så forhandlingerne blev indstillet, og vi starter nu forfra. Fra 
kredsstyrelsens side mener vi desuden, at vi er i en ny situation efter forhandlingerne om den 
generelle overenskomst. 
 
Der er afsat 5 forhandlingsdage i april, så vi forventer, at der nu sættes skub i forhandlingerne om 
både den specielle overenskomst og tjenestetidsaftalen, så det måske endda vil være muligt, at vi 
kan nå at få overenskomsten til urafstemning inden sommerferien. 
 
Besparelser – Der har i de seneste år været mange besparelser, og det er gået hårdt ud over 
skoledriften. Der er siden 2008 sparet ca. 40 lærerstillinger væk, samtidigt med, at der har været en 
lille stigning i antal elever. Dette har naturligvis ført til en del kvalitetsforringelser blandt andet på 
grund af større klasser, store samlæste klasser og færre deletimer. Det er ikke muligt under disse 
omstændigheder at levere samme kvalitet, jf. også en undersøgelse i seneste nummer af 
Folkeskolen, der viste, at 5 elever færre i en klasse, forøger udbyttet af undervisningen med 10 % 
og fører til en livsløn efter skolen, der er 3,4 % højere. 
Besparelserne har naturligvis ført til en ekstra belastning for lærerne, der forsøger at levere samme 
kvalitet under dårligere betingelser, disse vilkår fører ikke sjældent til stress. Lærerforeningen 
savner, at de politikere, der træffer beslutningerne også melder ud, at der vil være 
kvalitetsforringelser, så forældrene er orienteret. Dette er ikke sket, så det er medarbejderne, der 
sidder tilbage med Sorte Per, for det er her forældreklagerne oftest ender. 
 
SPØRGSMÅL TIL BERETNINGEN 
Michael Rüscher: Der er flere og flere kolleger, der går ned med stress, er det inden for samme 
område, og ved Skoleforeningen det? 



Kirsten la Cour: Vil gerne anerkende kredsstyrelsens store arbejde, ikke mindst sagsbehandlingen er 
meget tids- og arbejdskrævende, men KlC kan ikke give sin opbakning til at afvikle 
sydslesvigtillægget – det er et alt for væsentligt indgreb i en god aflønning. Henvendt til de 
tilstedeværende journalister, udtrykte KlC sin forundring over, at man ifm. generalforsamlingen 
sidste år refererede indlæg fra talerstolen med navns nævnelse i avisen. 
KlC udtrykker sin opbakning til, at forældrene skal være klar over, hvilket ansvar de har, når de 
sender deres børn i vores skolevæsen. Hvis det vigtigste mål oven i købet er, at lærerne går ned i 
løn, så bør forældrene vide noget mere om den hverdag, skolen udgør. 
KlC spørger til kredskursets punkt om synlighed i mindretallet – hvad er det? 
Ifm de to feriedage på skoledage, ønsker KlC oplyst, hvad det betyder, når man allerede har 
afleveret sedlen om indregning eller udbetaling. 
 
Niels: Mht. stress har vi i kredsen ingen opgørelse over placeringen, men en fornemmelse af, at der 
er flere, der lider under stressrelaterede sygdomme, ligesom vi ser flere og flere 
sygepensioneringer pga. stress og udbrændthed, Skoleforeningen har ingen særlig plan eller indsats 
på området, måske er det et område, der skal tages op. 
De to feriedage må kunne ændres, så længe man ikke har fået dem udbetalt, men det er ikke 
drøftet konkret endnu, vi vil tage det op ifm. forhandlingerne efter påske. 
Synlighed i mindretallet – punktet blev drøftet, fordi vi var blevet opfordret til at være mere 
offensive i pressen. 
Ifm. forældreansvaret og besparelser kan det være, vi er nødt til at gå i offentligheden. 
Niels henstiller til FLA om ikke at citere navne på generalforsamlingens gæster. 
 
Michael Rüscher: Ved sidste TR-møde var det tydeligt, at man ikke er indforstået med afviklingen af 
sydslesvigtillægget. Kedeligt at kunne læse i Flensborg Avis, at lærerne har accepteret at give afkald 
på sydslesvigtillægget. 
 
Klavs Nørtoft: Tillidsrepræsentanterne er ikke repræsentative for lærerstanden i Sydslesvig, men 
personligt var KN også imod afviklingen af sydslesvigtillægget og opfordrede til sammenhold og 
solidaritet som det eneste fornuftige for lønarbejdere, og det er lærerne. I Harreslev oprettes der 
ikke længere parallelklasser, klasserne fyldes op, og der henvises derudover til andre skoler, 
konsekvenserne er mærkbare, og det er også ved at gå op for forældrene. 
 
Niels: Artiklen i Flensborg Avis har vi i Lærerforeningen ikke noget med at gøre, den er skrevet på 
baggrund af materiale fra kredsens hjemmeside. Det er rigtigt, at ikke alle synes, det er en god ide 
at afvikle tillægget, og kredsstyrelsen er da heller ikke vildt stolte af aftalen, men spørgsmålet er, 
om der er et alternativ, og hvad det så ville være. Tiderne kalder ikke på arbejdskamp, det er 
krisetider, og kredsstyrelsen har valgt at godkende aftalen, selvom vi godt ved, at der er nogle, der 
er imod den. 
Vedr. besparelser finder formanden det uheldigt at dele søskende, som man gør i Harreslev – det 
sker desværre også i Flensborg by, i og med at man har indført flydende skoledistrikter. 
 
KlC: Vi må oplyse det politiske lag; alle skoler kan fortælle, at der fyldes op og fyldes op. Desuden 
får 8.-10. årgang ingen vikarer længere, i stedet aflyses undervisningen, de mange stressbetonede 
sygdomme er et synligt bevis på, at man ikke kan klare hverdagen kontinuerligt. Det giver tillige en 
mærkelig kultur, når eleverne vænner sig til, at der ikke er undervisning i flere timer efter 
hinanden, gad vide om forældrene i det politiske lag er klar over, hvad det betyder for 
undervisningen? Eleverne drysser rundt, der er ikke meget læring i det. Vi skal op på cyklen, og det 
skal ikke vare så længe. 
 



Per Sand bemærker, at forslaget til den generelle overenskomst jo skal til urafstemning, før det er 
godkendt. 
 
Beretningen blev godkendt med 4 afholdelser. 

 
 

6. Regnskab 
Kassereren gennemgik regnskabet med bemærkninger til de enkelte poster. 
Johhn Windberg: De interne revisorer har gennemgået regnskabet og fundet det i orden. 
Regnskabet blev godkendt med 3 afholdelser. 

 
7. Indkomne forslag 

Ingen 
 

8. Budget – herunder fastsættelse af vederlag og kontingent 
Kassereren gennemgik budgettet for 2012 og fremlagde kredsstyrelsens forslag til kontingent. 
KlC efterlyste økonomi til offentlighedsarbejde. 
Niels: Der er ikke afsat ekstra penge, det skal være en del af det almindelige arbejde, der er ikke 
planlagt annoncekampagner. 
KlC: Det er vigtigt med en synlig politik og derfor nyttigt at afsætte midlerne, når man vil lave nye 
tiltag. 
Budgettet blev vedtaget med 2 afholdelser. 

 
9. Valg for perioden 1.4.2012-31.3.2014 

2 kongresdelegerede: Kredsstyrelsen foreslog Niels A. Nielsen og Henriette Nøiers Hesse – valgt. 
 
Formand (vælges blandt de kongresdelegerede): Kredsstyrelsen foreslog Niels A. Nielsen – valgt.  
 
2 suppleanter for den anden delegerede: Kredsstyrelsen foreslog Erik Andresen og Per Dammann – 
valgt i ovennævnte rækkefølge. 
 
Næstformand: Kredsstyrelsen foreslog Henriette Nøiers Hesse – valgt.  
 
Kasserer: Kredsstyrelsen foreslog Lars Mølhave Pedersen – valgt.  
 
4 kredsstyrelsesmedlemmer: Følgende kandidater blev foreslået: Erik Andresen, Per Dammann, 
Theis Cornelsen, Natascha Lindahl og Kristina Sukatus.  
Per Dammann 152 stemmer  – valgt. 
Erik Andresen 121 stemmer  – valgt. 
Natasch Lindahl 118 stemmer  – valgt. 
Theis Cornelsen 107 stemmer  – valgt.  
Kristina Sukatus 75 stemmer  – ikke valgt.  
 
3 suppleanter: Kredsstyrelsen foreslog Markus Hausen , Kristina Sukatus og Niels Egholm Nissen. 
Kristina Sukatus 146 stemmer – valgt til 1. suppleant. 
Niels Egholm Nissen 98 stemmer – valgt til 2. suppleant. 
Markus Hausen 87 stemmer  – valgt til 3. suppleant. 
 
2 revisorer: Kredsstyrelsen foreslog John Windberg og Ole Vrang Lassen – valgt i ovennævnte 
rækkefølge. 



 
2 revisorsuppleanter: Kredsstyrelsen foreslog Helmut Schmidt og Danny Hansen – valgt i 
ovennævnte rækkefølge. 

 
10. Eventuelt 

Formanden takkede for valget og tilliden, tak til dirigenten, stemmetællerne, skolen, pedellen og 
medlemmerne.  


