Protokol over
Dansk Lærerforening i Sydslesvigs ordinære generalforsamling
Mandag, den 16. marts 2015

Dagsorden
Niels Nielsen byder velkommen. Der blev mindet de medlemmer, der er afgået ved
døden.
1. Valg af dirigent
Per Sand Pedersen fra DLFs hovedstyrelse valgt enstemmigt.
2. Vedtagelse af forretningsorden
Vedtaget enstemmigt.
3. Valg af protokolførere
Per Dammann og Kristina Sukatus valgt enstemmigt.
4. Valg af stemmetællere
Nanny Stange
Vibeke Lund
Marion Demuth
Niels Egholm Nissen
valgt enstemmigt
5. Beretning
Inden beretningen sender Per Sand Pedersen en hilsen fra Danmark og siger tak
for opbakningen til afstemningen om OK15 også fra kreds 163. Et markant ja til
OK15. Forholdene i Danmark er ikke særlig gode da de danske lærere har
arbejdet under meget store forandringer. Det er svært at få nye lærere.
Der er ikke en decideret arbejdstidsaftale men fuld tilstedeværelse (8:0016:00/16:30). De nye ting fra reformen er ikke kommet ind i dagligdagen.
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Per Sand Pedersen mener at det ikke er værd at stræbe efter de danske forhold
men håber, at vores forhandlinger giver et bedre resultat.
Hilsen fra Anders Bondo Christensen, der har fødselsdag i dag.
Medlemstallet af aktive medlemmer er steget med 6 medlemmer i fraktion 1. Der
er pt. 370 medlemmer i fraktion 1 og 239 medlemmer i fraktion 4 (pensionister).
Kristina Sukatus blev valgt til næstformand i kredsen i 2014 efter at Henriette
Nøiers Hesse havde trukket sig.
Theis Cornelsen blev skoleleder i Jernved og Susanne Becker rykkede ind i
kredsstyrelsen. Niels takker Theis for hans indsats.
Kristina Sukatus er på kontoret og har overtaget en del af sagsbehandlingen, og
det bliver mere fremover.
Vi har et godt regnskabsresultat (uden at tage for meget af kassererens
beretning). Vi ændrede for et par år siden kursen i forhold til fordelingen af
investeringerne. Økonomisk er der sket en udvikling hen til andre former grundet
den nuværende situation på finansmarkederne. Kredsstyrelsen har drøftet at
ændre på fordeling af risikable og sikre investeringer, men det blev ved den
hidtidige fordeling.
Det er Kristina Sukatus og Niels Nielsen der står for sagsbehandlingen.
En del henvendelser angående overenskomstforhold. Der er kommet en hel del
nye ledere på institutionerne og dette giver oftere anledning til dialog.
En del henvendelser angående pensioneringer, også desværre en del
svagelighedspensioneringer. Vi opfordrer medlemmerne til at henvende sig til
kredsen, når der indledes en pensionering pga. sygdom. Bisidderopgaver er der
flere af, også til dels begrundet i overenskomst-spørgsmål/nye ledere.
Sidste år har der været en del problemer mht. levering af ”Folkeskolen”. Efter en
drøftelse er det blevet bedre. Hvis der behov for at se den hurtigere, kan den
downloades på Folkeskolens hjemmeside som PDF-fil.
Der er tillidsrepræsentanter på næsten alle institutioner, kun tre mindre/små
institutioner har ikke en TR. TR-møderne holdes på Jaruplund Danske Skole og
her orienteres om det aktuelle arbejde i kredsen og der sker drøftelse af
fagpolitiske emner. Der har også været afholdt mini-kurser omkring
overenskomsterne.
Pensionistudvalget består af ildsjælene Anders Schaltz Andersen, Jonna Raavad
og Orla Møller. Der er en del arrangementer med god tilslutning.
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Heldagsudflugten og julefrokosten trækker flest. Niels siger tak til dem for det
alsidige arbejde med mange forskellige arrangementer.
Pensionistudsendelserne går ud per mail, hvis ikke må der gerne ske henvendelse
til kredsen per mail. Fagligt Nyt sendes også ud til denne mailgruppe.
Der blev afholdt driftsrådsvalg i maj 2014 for alle medarbejdere i Skoleforeningen.
Der skulle vælges et driftsråd med 15 dr-medlemmer da Skoleforeningen har
knap 1500 medarbejdere. Der var opstillet fem lister og alle lister er
repræsenteret i driftsrådet.
DLS har fem medlemmer, ver.di-listen har fire. BUPL Sydslesvig er repræsenteret
med tre medlemmer, Aktivlisten stiller to medlemmer og SSA-listen (skolelederne)
har et medlem i driftsrådet. Tak til alle som stillede op på DLS-listen. Der er tæt
samarbejde mellem DLS-listen og SSA-listen.
Aktivlistens medvirken har været udfordrende da det ind imellem har været
vanskeligt at få det til at fungere gnidningsfrit.
Der er usikkerhed om driftsrådssituationen, vi må regne med et (ny)valg i utide.
Der har været en del driftsrådsretssager og drøftelser omkring en ny
driftsrådsoverenskomst, Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen gik i gang med
egne valg, som der blev klaget over med det resultat at de to driftsråd nedlagde
sig selv, og i sommers var der kun det store driftsråd tilbage.
Dommerne i arbejdsretten ville ikke afgøre sagen på grund af manglende
”Rechtsschutzbedarf”, og sagen blev afvist. Sagen blev ikke anket, da de to
driftsråd var nedlagt.
Når der afholdes dr-valg opstår der altid fejl. I årets valg er det afstanden mellem
enkelte institutioner og Skoleforeningens administration, der er for stor. Ved det
sidste retsmøde i torsdags blev sagen stillet i bero med mulighed for at give plads
til forhandling.
Udeståender fra overenskomstforhandlingerne er ikke noget usædvanligt. Hidtil
har det været muligt at finde løsninger men denne her gang er det faktisk
vanskeligere. Det er svært bare at få aftalt møder med Skoleforeningen og komme
i en fornuftig dialog. Det har været lidt tungt og kommer til at belaste de
fremtidige forhandlinger når det er svært at få tingene til at falde på plads.
Arbejdstidsaftalen udløber 31.07.2016. Vi skal kigge på mulige modeller; den
aktuelle arbejdstidsmodel fra Danmark, arbejdstidsaftalen fra 2008 eller en
videreudvikling af den nuværende aftale.
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Deltidsbeskæftigede bliver belastet mere med andre opgaver end deres
beskæftigelsesgrad, og der er også problemer for lærere med skiftende
tjenestesteder.
Uanset hvilken arbejdstidsmodel man vælger, vil der være fordele og ulemper.
Pejlemærker skal være tilstrækkelig tid til blandt andet forberedelse og
efterbehandling af undervisning for at bevare kvaliteten af undervisningen. Disse
ting skal drøftes i den kommende tid.
I Danmark er der kommet en tilføjelse på 15 punkter til arbejdstiden. Manglende
fleksibilitet er et større punkt i forbindelse med arbejdstiden. Der tages hul på
drøftelserne på denne generalforsamling.
I DLF skal der også spares: Forslag om reducering af antal kongresser,
nedskæring af antal hovedstyrelsesmedlemmer, færre generalforsamlinger (er op
til kredsene), længere valgperioder. Lærerkalenderen er sparet væk.
På længere sigt skal ”Folkeskolen” ikke udgives på papir.
Tak for opmærksomheden.
Bahne Bahnsen, Husum Danske Skole, ser katastrofale forhold i Danmark ud fra
de få informationer han har kendskab til. Der er opstået et to-klasse skolesystem
i Danmark. Forundring over fagforeningen i Danmark. Hvorvidt har DLF modgået
det, der er sket i Danmark. Hvor bliver tilliden af? Staten med en
socialdemokratisk regering har miskrediteret lærerstaben. Fagforeningen har ikke
været stærk nok.
Per Sand Pedersen er ikke uenig og ønsker også andre forhold. Der mangler at
blive sagt ordentligt fra. Forhandlingsforholdene i Danmark har udløst
situationen da der ikke har været et politisk alternativ i landet. Politisk har man
forladt vejen omkring ”konsens”. Der er valg i september, som sandsynligvis ikke
ændrer situationen da der stemmes på de samme mennesker.
Bahne Bahnsen, Husum Danske Skole, mener at det er et spørgsmål om
værdighed. Man har nedgjort mennesker, der i årtier har ydet et godt stykke
arbejde. Den canadiske model kan ikke overføres til Danmark, da det danske
samfund er et andet samfund, hvor modellen slet ikke kan bruges. Det har
eliterne i Danmark ikke forstået.
Per Sand Pedersen er stadig ikke uenig.
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Michael Rüscher, Hans Helgesen-Skolen, påpeger sprogbruget; nemlig at
fagforeningen bruger de samme ord som politikerne, som fx reformer i stedet for
nedskæringer. Fagforeningen skulle ændre kurs. Han undrer sig over at kun 30%
har stemt nej til OK15.
Niels Nielsen ser fordelen i at kunne gå hjem fredag og holde weekend. Michael
Rüscher håber ikke, at det går i samme retning som i Danmark. Opfordring til
den kommende forhandling: vælg at bruge de ”rigtige” ord
Niels Nielsen: Vi skal kalde tingene ved det rette navn og opfordringen tages til
efterretning.
Kirsten la Cour, Gustav Johannsen-Skolen, har lagt mærke til at der er for få, der
er inde i de danske forhold.
Vi er dårlig klædt på i Sydslesvig, til at forstå hvad der er sket i Danmark i de
sidste år. Der er for få fagligt interesserede. Starten til nuværende situation var
oprettelsen af blandt andet Moderniseringsstyrelsen, hvor alt er underlagt
resultataftaler. Vi skal gøres fagligt kloge, for at modstå de ting som kan blive
indført i Sydslesvig. Opfordring til at alle medlemmer inviteres og får fortalt hvad
konsekvenserne er for os i Sydslesvig, hvis de danske forhold bliver indført. Der
skal sikres ordentlige vilkår. Mindretallets skolevæsen kan ikke tåle det.
Fremtiden i vores skole. Læseplansarbejde skal der stemmes om på
fællesrådsmødet den 23.03.2015.
Vi skal ikke være optaget af have en målstyret skole men have skolen som
kulturbærende institution og sikre at der tages vare om vore børn.
Skole skal ikke styres af økonomisk tænkning. Der er sket et paradigme-skift.
Hvad skal bære tanken om fremtidens skole? Vi skal på banen og være tydelige,
ikke kun snakke om form men om indhold. Fagforeningen skal lave pædagogiske
arrangementer.
Niels Nielsen: Det tages med til kredsen, om der kan oprettes et pædagogisk
udvalg igen. Det har før i tiden været svært at samle folk til pædagogiske
arrangementer.
Kirsten la Cour, Gustav Johannsen-Skolen, vi kan drøfte skolens indhold,
prioriteringen i mindretallet kan vi måske påvirke.
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Niels Nielsen: Det er nye mekanismer, der regerer i Danmark. Pengene i det
offentlige system er svundet og det mærker vi også inden for vores system. Der
bliver lukket for økonomien til kommunerne i Danmark og dermed kan skole ikke
drives som hidtil.
Skrivelse til Styrelsen omkring læseplaner (materiale og læseplaner).
Undervisningsmateriale tog Skoleforeningens formand ikke stilling til, kun
læseplaner inden for hovedfagene.
Susanne Bahnsen, Husum Danske Skole, er bange for ikke at vide hvilke veje vi
skal gå. Susanne spørger ind til elementerne fra Danmark som kan være
udgangspunkt for overenskomstforhandlinger. Der er lærere i Danmark, der p.t.
arbejder 50 timer om ugen. Det er væsentligt at vi ved hvor vi står og hvor vi skal
hen. Vi skal bruge de rigtige ord og vide hvad vi vil og hvad vi ikke vil. Vi kan ikke
være så vage.
Markus Hausen, Husum Danske Skole, har hørt at afdelingsledere/skoleledere
har sagt til lærere at de arbejder for lidt. Hvordan kan sager hurtigere nå frem til
lærerforeningen?
Niels Nielsen: Flere henvendelser i forhold til overenskomsten; hvad er læreres
opgaver og hvad ikke. Større belastninger for kolleger. Lærerforeningen er obs
omkring problematikken.
Vi ønsker en åben debat om arbejdstid. Tid til forberedelse, tid til andre opgaver.
Derfor er flere punkter og muligheder i beretningen. Hvis man lægger sig fast på
en model, kan det være vanskeligt at komme igennem en forhandling. Der skal
være åbenhed for muligheder.
Per Sand Pedersen: Det kapitel (lockout, lov 409, reform) i DLFs historie må gerne
springes over. Det må man i forhandlingerne i Sydslesvig. Mange i KL har fortrudt
processen i Danmark
Henry Bohm, Læk Danske Skole, mener at jorden skal gødes nu. Nu skal lærerne
spørges hvordan de vil have systemet til at se ud. Der sker sandsynligvis store
forhandlinger hernede. Afpolitisering må ikke ske i Sydslesvig. Vi bliver presset
med den samme ideologi fra Kiel. Lærerne bliver presset fra alle sider. Hvor står vi
som mindretalsskole?
Susanne Bahnsen, Husum Danske Skole, mener at tillidsmændene skal på
banen og sætte dialogen i gang i forhold til arbejdsvilkårene i Danmark.
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Niels Nielsen: Vi tager opfordringerne med.
Kirsten la Cour spørger ind til, hvor høj organisationsprocessen i DLS er. Hun
mangler sin lærerkalender og ønsker at der skal trykkes et eksemplar til hende.
Hvordan påvirker den nye overenskomst i Danmark vores overenskomst med
hensyn til de dynamiske henvisninger. Hvilke udeståender er der i forhold til
overenskomsten? Emnet driftsråd fylder efter hendes mening for meget.
Niels Nielsen: 85-90% af Skoleforeningens lærere organiseret i DLS. Det er de
grundlæggende ting i overenskomsten, der er dynamiske, fx lønaftalen. Tre
udeståender er ikke på plads endnu (tjenestefrihed, timelønnede lærere og
ansættelse af pensionerede lærere). Det største problem er opstået omkring
lønreguleringen. Forhandlingsfællesskabet mener ikke, at der skal modregnes,
Skoleforeningen husker det dog sådan. Tillidsrepræsentanterne meldte tilbage at
der ikke var et behov for lærerkalenderen.
Klavs Nørtoft, pensionist, spørger ind til valgdeltagelsen i forbindelse med OK15 i
Sydslesvig.
Pert Sand Pedersen oplyser at den lå på ca. 15%.
Klavs Nørtoft, pensionist: Hvor stort er antal af svagelighedspensioner?
Niels Nielsen: Gennemsnitlig ca. 5 per år, vi ligger i den høje ende.
Vibeke Lund, Jens Jessen-Skolen, spørger ind til Skoleforeningens uvillighed til
at forhandle og hvor den kommer fra.
Niels Nielsen: Der er mange ting der går trægt, det at komme i dialog med dem.
Det kan ligge i tiden hvor arbejdsgiverne sidder med det længste strå.
Beretningen er godkendt enstemmigt.
6. Regnskab
2014 er gået langt bedre end vi havde forudset. Et plus (€ 29.000) i
kursreguleringerne. Aktier er steget og renteudbyttet har været større end vi
budgetterede med. I en periode uden næstformand har vi haft en del mindre
lønomkostninger. Det er i alt blevet til et overskud på € 89.000.- som er blevet
henlagt.
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Den eksterne revisionspåtegning har været god. Den interne revision, bestående
af Ole Vrang Lassen og John Windberg, har taget stikprøver for 3 tilfældige
måneder og har befundet regnskabet for godt. John Windberg roser kassererens
arbejde og anbefaler at godkende regnskabet.
Bahne Bahnsen, Husum Danske Skole, spørger ind til om kapitalen er stor eller
lille.
Niels Nielsen: Forholdsvis lille, som strejkemidler ville det ikke række en måned.
Nu et år med overskud, der bliver henlagt. Der har været udsving i
henlæggelserne.
Kirsten la Cour, Gustav Johannsen-Skolen, spørger ind til flytteplaner.
Niels Nielsen Det har vi ikke arbejdet med inden for det sidste års tid. Det er
vanskeligt at finde noget til den pris vi betaler for tiden.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
7. Indkomne forslag – ingen
Udgår
8. Budget - herunder fastsættelse af vederlag og kontingent
Vi regner med lidt højere renteindtægter i 2015. Lønnen vil vi holde i ro.
Kontingentet til DLF vil stige lidt og de enkelte posteringer justeres. Den eneste
post der er steget er ”kurser”, da kredsstyrelsen skal på arbejdstidskursus i
efteråret 2015.
Budgettet godkendt enstemmigt, uændret kontingent
9. Eventuelt
Tak til Per Sand Pedersen, tak til stemmetællerne, tak til skolen og tak til
medlemmerne for fremmødet.
Generalforsamlingen slutter kl. 21:00
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