Dansk Lærerforening i Sydslesvig

Generalforsamling
Mandag den 13. marts 2017 kl. 18.00 på Hanved Danske Skole

Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen efter
generalforsamlingen på 163@dlf.org eller tlf. 0461-773230

Forretningsorden
Stemmetællerne må kun modtage en
stemmeseddel fra hvert tilstedeværende
medlem. Ingen kredsstyrelsesmedlemmer eller
kandidater kan vælges til stemmetællere.

Forslag til forretningsorden
1.

2.

3.

Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes,
og at god parlamentarisk orden opretholdes.
Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter
dirigentens afgørelse.
Talere får ordet i den rækkefølge, hvori de
indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden,
udvalgsformanden og forslagsstilleren når som
helst efter et indlæg begære ordet, ligesom
dirigenten kan tillade korte svarreplikker.
Dirigenten kan tildele indbudte
repræsentanter fra DLF, GEW, BUPL og GL
ordet ved generalforsamlingen. Når
forsamlingen går til afstemning, kan ordet ikke
begæres af noget medlem. Undtaget herfra er
alene ordet til forretningsordenen.

Dirigenten eller fem medlemmer kan stille
forslag om, at debatten afsluttes straks eller
efter de indtegnede talere. Stilles der forslag
om, at debatten afsluttes straks, er der dog
mulighed for at foreslå, at debatten først
afsluttes efter de indtegnede talere. Beslutter
generalforsamlingen at afslutte debatten
straks, kan kun formanden, udvalgsformanden
og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet.

5.

Alle forslag og ændringsforslag skal indleveres
skriftligt til dirigenten i underskrevet stand.

6.

Alle afstemninger foregår efter dirigentens
anvisning, med mindre valgproceduren er
fastsat i vedtægter el. lign.

7.

Skriftlige afstemninger kan kun foregå på de af
kredsstyrelsen udleverede stemmesedler.
Dirigenten afgør spørgsmål om
gyldighed/ugyldighed af afgivne stemmer. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Når ti medlemmer kræver det, skal en
afstemning foregå skriftligt, dog skal der altid
foretages skriftlig afstemning, når der til
tillidsposter er opstillet flere kandidater, end
der skal vælges.

9.

Under generalforsamlingens forhandlinger kan
formanden eller kredsstyrelsen forlange
debatten afbrudt for at holde et kort
kredsstyrelsesmøde.

10. Kredsstyrelsen kan beslutte, at en del af
generalforsamlingen afholdes som lukket
møde. Kun medlemmer af Danmarks
Lærerforening kan deltage i lukket møde.

Dirigenten kan bestemme, at taletiden
begrænses. Dog vil formanden og
forslagsstilleren kunne være undtaget fra
denne bestemmelse.

4.

8.

11. Protokolførerne udformer et
beslutningsreferat, der offentliggøres på
kredsens hjemmeside.
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Dagsorden
Ad. 4
Valg af stemmetællere
Kredsstyrelsen foreslår a)
b)
b)
c)

Endelig dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Vedtagelse af forretningsorden
Valg af protokolførere
Valg af stemmetællere
Beretning
Regnskab
Vedtægtsændring - §10
Tillidsrepræsentanterne
8. Indkomne forslag - ingen
9. Budget - herunder fastsættelse af
vederlag og kontingent
10. Eventuelt

Jytte Byg
Sven Reinke
Nina Mau Jensen
Daniel Lies

Ad. 5
Beretning – side 6
Ad. 6
Regnskab – side 14
Ad. 7
Vedtægtsændring - § 10 Tillidsrepræsentanterne
Se side 5

Bilag til dagsorden

Ad. 8
Ingen indkomne forslag

Ad. 1
Valg af dirigent
Kredsstyrelsen foreslår Kirsten la Cour

Ad. 9
Budget side 14

Ad. 2
Vedtagelse af forretningsorden
Kredsstyrelsen foreslår vedlagte forretningsorden

Kredsstyrelsen foreslår følgende
lokalkredskontingent pr. 1. maj 2017:
Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) =
samlet kontingent
Fraktion 1 35,91 € + (24,09 €) = 60,00 €
Fraktion 4 5,44 € + (9,56 €)
= 15,00 €
Fraktion 6 7,35 € + (12,65 €) = 20,00 €

Ad. 3
Valg af protokolførere
Kredsstyrelsen foreslår a) Kristina Sukatus
b) Per Dammann

Forslaget indebærer, at det samlede kontingent
fortsætter uændret.
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Vedtægtsændringsforslag
Gældende vedtægt
10.0
Tillidsrepræsentanterne.

Ændringsforslag

10.1
Medlemmerne ved hvert tjenestested
vælger i lige år for 2 skoleår ad gangen en
tillidsrepræsentant og en suppleant. Valgterminen
fastsættes af kredsstyrelsen.
Efter aftale med kredsstyrelsen kan medlemmerne ved
2 eller flere tjenestesteder vælge en fælles
tillidsrepræsentant og en suppleant. Medlemmer uden
fast tjenestested kan vælge en tillidsrepræsentant og
en suppleant.

10.1
Ved tjenestesteder med mindst 3
medlemmer vælger medlemmerne i lige år for 2
skoleår ad gangen en tillidsrepræsentant og en
suppleant. Valgterminen fastsættes af kredsstyrelsen.
Efter aftale med kredsstyrelsen kan medlemmerne
ved 2 eller flere tjenestesteder, såfremt der i alt er
mindst 3 medlemmer, vælge en fælles
tillidsrepræsentant og en suppleant. Medlemmer
uden fast tjenestested kan vælge en
tillidsrepræsentant og en suppleant.

10.2
Tillidsrepræsentanterne sammenkaldes af
formanden, når kredsstyrelsens flertal ønsker det eller
når mindst en femtedel af tillidsrepræsentanterne
tilstiller formanden en motiveret anmodning herom.
Tillidsrepræsentanterne indkaldes til møde med
kredsstyrelsen mindst fire gange om året.
10.3
Tillidsrepræsentanten formidler
samarbejdet mellem det/de tjenestested(er), vedkommende repræsenterer og
kredsstyrelsen/hovedstyrelsen.

5

Kredsen
Ole Vrang Lassen

Kredsstyrelsen

Revisorsuppleanter

Kredsstyrelsen har følgende sammensætning:
Niels A. Nielsen - formand
Westerstr. 30B
24955 Harrislee
niels@kanan.dk

1.
2.
tlf. 0461/74102

Det har været et arbejdsår i Lærerforeningen uden
udskiftning i kredsstyrelsen, hvilke har betydet
kontinuitet i arbejdet. Arbejdet foregår i en positiv
og konstruktiv atmosfære.

Kristina Sukatus - næstformand
Boesselstr. 11
tlf. 0461/1606060
24937 Flensburg
kris@dlf.org

Kredsstyrelsesmøder

Lars Mølhave Pedersen - kasserer
An de Wurth 15
tlf. 04355/999764
24354 Rieseby
moelhave@t-online.de

Kredsstyrelsen afholder normalt møde hver
3. mandag fra kl. 15.30 til senest 18.30. Siden
sidste generalforsamling år har der været afholdt
14 møder og yderligere et er planlagt inden
generalforsamlingen. Møderne foregår normalt på
den måde, at der forud for mødet udsendes en
dagsorden med tilhørende relevante bilag, så
kredsstyrelsesmedlemmerne kan forberede sig
forud for drøftelserne og beslutningerne på
møderne. Endvidere orienteres kredsstyrelsen via
mails, så de har mulighed for at følge med i, hvad
der sker på kontoret.

Erik Andresen
Wedinger Weg 3
24976 Handewitt
Per Dammann
Waldweg 1
24955 Harrislee
Natascha Lindahl
Am Sollschlag 5
24884 Selk

Kredskontoret
Kredskontoret har åbent 3 gange om ugen med
følgende åbningstider:

Susanne Becker
Küstersmeede 8
25821 Breklum

Mandag
Tirsdag
Torsdag

12.00 – 16.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

Kredskontoret er besat på skoledage efter
følgende plan:
Mandage:
Lars Mølhave Pedersen
Kristina Sukatus
Tirsdage:
Kristina Sukatus
Torsdage:
Kristina Sukatus
Niels A. Nielsen

Suppleanter til kredsstyrelsen
1.
2.
3.

Helmut Schmidt
Danny Hansen

Niels Thomsen
Niels Nissen
Nina Mau Jensen

Revisorer
John Windberg

6

I skolernes sommerferie holder kredskontoret
lukket, men der er etableret en telefonvagtordning, så medlemmerne i forbindelse med
hastesager én gang ugentligt har mulighed for at
komme i telefonisk kontakt med et kredsstyrelsesmedlem. Mails, fax og postkasse tømmes kun
lejlighedsvist i denne periode.

Hidtil har opdelingen i investeringskategorier
været:
Aktier højst 25 %
Virksomhedsobligationer højst 25 %
Øvrige obligationer og kontant resten
Kredsstyrelsen foreslår at ændre
sammensætningen, så en lidt større andel placeres
i aktier, da afkastet set over en længere årrække er
højere ved aktiebaserede investeringer end
obligationsbaserede.
Der skal således arbejdes hen mod en fordeling på:

Løn og vederlag
Kredsformanden har en beskæftigelsesgrad på
50 % og aflønnes efter løntrin 51.
Kredsens næstformand har en beskæftigelsesgrad
på 50 % og aflønnes efter løntrin 48.

Aktier højst 1/3
Virksomhedsobligationer, obligationer og
kontanter resten.

Kredsens kasserer har en beskæftigelsesgrad på
20 % og aflønnes efter løntrin 47.

Sagsbehandlingen

De øvrige kredsstyrelsesmedlemmer er ansat efter
Minijob-reglerne og modtager et månedligt
vederlag på 270 €.

Kristina Sukatus har efterhånden overtaget en
større del af sagsbehandlingen.

Kredsens formand og næstformand er begge ansat
med nedsat tjenestetid ved Skoleforeningen. Ved
sådanne ansættelsesforhold afregner
Lærerforeningen pensionsbidrag med
Pensionsfonden af 1951.

Kredskontoret modtager stadig en del
henvendelser om rådgivning i forbindelse med
pensionering og pensionsberegninger samt
sygepensioneringer.
Stress er temaet i en del henvendelse til
kredskontoret. Vi må konstatere, at
arbejdsforholdene for mange lærere er belastende.
Arbejdspresset stiger samtidig med, at konflikter
og et dårligt psykisk arbejdsmiljø fylder i
hverdagen.

Overførte midler
Udvalget for overførte midler består af de tre
personer, der juridisk tegner foreningen:
formanden, næstformanden og kassereren.
Sidstnævnte er formand for udvalget. Der har i
årets løb været afholdt en række uformelle møder.

Antallet af langtidssygemeldinger er desværre ikke
faldet, og kredsen anbefaler, at man altid
henvender sig på kredskontoret, hvis man bliver
bedt om en lægeerklæring mhp. en vurdering i
Helbredsnævnet.

2016 startede ud som et år uden de store
kursstigninger, men i andet halvår kom der gang i
blandt andet den tyske økonomi, og vi oplevede
nogle store kursstigninger på de aktiebaserede
puljer, vi har ved Commerzbank. De
obligationsbaserede puljer, vi har i Danmark, har
derimod ikke udviklet sig så meget med hensyn til
kursfremgang. 2016 har samlet set være et godt år.

Det samme gælder for tjenstlige samtaler, hvor
kredsen i de sidste 12 mdr. nogle gange har været
bisidder. Ønsker man ikke kredskontorets
tilstedeværelse ved en tjenstlig samtale, så
anbefaler vi altid at tage en anden bisidder med til
disse samtaler og opfordrer til at udvise
forsigtighed med at underskrive mødereferater og
lign., før man har haft mulighed for at læse tingene
grundigt igennem i ro og mag.

Kredsen afsluttede i 2016 omlægningen af
porteføljen, så de aktiebaserede investeringer nu
er placeret i Tyskland.
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Via sagsbehandlingen er kredsen blevet
opmærksom på er par fejl i forbindelse med
anvendelsen af gældende ferieregler.

i oprettelsesprocessen. CPR-nummeret står på
lønsedlen.
Kredsstyrelsen opfordrer alle medlemmer til at
logge ind og se på mulighederne og samtidig
kontrollere, om kontaktoplysningerne er aktuelle,
herunder om der er en aktuel e-mailadresse og i
givet fald opdatere oplysningerne.

Ferieregler
Kredsen har i øjeblikket 3 sager om forskellige
forhold i ferieaftalen kørende med
Skoleforeningen.

Da login samtidig er vejen ind til de elektroniske
afstemninger, der gennemføres i Danmarks
Lærerforening, anbefales alle at gøre sig fortrolig
med systemet.

Den gamle sag om feriepenge til pensionerede
læreres efterbetalinger i forlængelse af sidste
overenskomstfornyelse i 2013. Den sag ser nu ud
til at blive løst. Skoleforeningen har signaleret vilje
til at finde en løsning.

Danmarks Lærerforening udgiver en bogserie
”Pædagogisk rækkevide” på 12 bøger. Den første
bog ”Digital dannelse” kan nu downloades via Min
side.

Der er så i mellemtiden dukket en ny sag op. Det
drejer sig om, at Skoleforeningen ved ansættelse af
lærere, der det forudgående år har været vikarer
ved Skoleforeningen, kræver allerede udbetalte
feriepenge fra den tidligere ansættelse tilbage.
Man anvender her en regel, der er lavet for, at
lærere, der kommer fra et ansættelsesforhold i
Danmark, ikke skal få både feriepenge fra Danmark
og fuld ferie med løn ved Skoleforeningen det
første år.

TR/TR-møder
Tillidsrepræsentanterne er et vigtigt bindeled
mellem kredsen og de enkelte institutioner.
Tillidsrepræsentanterne bidrager til en god kontakt
mellem kredskontoret og medlemmerne.
Et vigtigt forum for udveksling mellem kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne er TRmøderne. For tiden afholdes møderne på
Jaruplund Danske Skole, der ligger centralt og yder
en fin service. Siden sidste generalforsamling har
der været afholdt 4 TR-møder. På møderne har
overenskomstfornyelsen i Sydslesvig været på
dagsordenen. Herunder udmøntning via de
dynamiske henvisninger. I forlængelsen af
Skoleforeningens opsigelse af overenskomsterne
har drøftelse af en ny arbejdstidsaftale fyldt en del
på TR-møderne.

Det sidste problem er, at Skoleforeningen skriver
ud til forsikringspligtige lærere, der tager orlov
uden løn i forlængelse af barselsorloven med løn,
at der ingen ferieoptjening er under orloven uden
løn. Det burde der være, hvis orloven er af under 6
måneders varighed.
Kredsstyrelsen forventer, at problemerne kan løses
i løbet af de kommende måneder.

Min side

Som faste punkter på møderne har vi ”Nyt fra
kredskontoret”, hvor vi fra kredsstyrelsens side
beretter om, hvad der rører sig på kredskontoret,
og ”Spørgsmål fra tillidsrepræsentanterne”, hvor
TR´erne kan rejse de spørgsmål, der er aktuelle på
deres arbejdsplads.

Digital selvbetjening vinder større og større
udbredelse. Danmarks Lærerforening er ikke nogen
undtagelse. På Min side i dlf.org er der bl.a.
mulighed for at foretage adresseændring, ændring
af e-mailadresse, tlf.nr., bestille/afbestille
Folkeskolen mm.
På såvel dlf.org som dls.dk er der link til Min side.
Login sker enten med Nem id eller pinkode. For at
oprette en pinkode behøver man blot sit
medlemsnummer, CPR-nummer og e-mailadresse.
Medlemsnummeret kan hentes via CPR-nummeret
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Vedtægtsændring - § 10
Tillidsrepræsentanterne

Orla Møller og Anders Schaltz Andersen
repræsenterer kredsens pensionister i
Pensionistforum Syd.

På generalforsamlingen i 2016 præsenterede
kredsstyrelsen sine tanker om at ændre reglerne
for valg af tillidsrepræsentant og suppleant
således, at der skal være mindst 3 eller 5
medlemmer på et tjenestested, før at der kan
vælges en tillidsrepræsentant.

Det forpligtende
kredssamarbejde
Sammen med Sønderborg Lærerkreds, Aabenraa
Lærerkreds, Haderslev Lærerkreds, Tønder
Lærerkreds og Kolding Lærerkreds danner Dansk
Lærerforening i Sydslesvig et forpligtende
kredssamarbejde.

Kredsstyrelsen har nu valgt at udarbejde et forslag,
der siger, at der skal være 3 medlemmer for at
vælge en tillidsrepræsentant og en suppleant.
Begrundelsen er dels, at det kan være vanskeligt at
varetage TR-opgaven i et lille og tæt miljø med 1 –
2 lærere og en skoleleder, dels at man også i
Danmark har en tilsvarende begrænsning.

Det forpligtende kredssamarbejde er med til at
holde kontakten til kredsene nord for grænsen ved
lige. Erfaringsudveksling på møderne er en
værdifuld inspiration til arbejdet i Dansk
Lærerforening i Sydslesvig.

Medlemmerne på skoler uden
tillidsrepræsentanter vil så blive serviceret fra
kredskontoret, og udsendelser fra kredsen vil blive
udsendt pr. mail direkte til medlemmerne.

Kredsenes delegerede mødes ved månedlige
møder, der afholdes i Aabenraa Lærerkreds´
lokaler. Endvidere er kredsen repræsenteret i
arbejdsmiljøudvalget og det pædagogiske udvalg
ved Erik Andresen.

Selve ændringsforslaget kan ses på side 5.

Vores hovedstyrelsesmedlem, Ulrik Nielsen, blev
desværre alvorlig syg sidste forår og har derfor ikke
kunnet varetage sit arbejde i hovedstyrelsen.
Siden sommerferien har suppleant Annette van
Buren varetaget mandatet. Annette er
kredsformand i Sønderborg. Det er endnu uvist,
hvornår Ulrik kan genoptage arbejdet.

Tillæg til pensionen
Foranlediget af henvendelser fra lærere, der
påtænkte at lade sig pensionere, rettede
Lærerforeningen henvendelse til Skoleforeningen
om Sydslesvigtillæg til tjenestemandspensionen.
Efter et kort møde fik vi skrevet ned, at lærere
m.fl., der under ansættelsen har modtaget
Sydslesvigtillæg og efterfølgende udligningstillæg
ved pensionering ville få udbetalt et tilsvarende
tillæg til tjenestemandspensionen.

Voksenundervisningen
Dansk Lærerforening for Sydslesvig repræsenteres i
Voksenundervisningens repræsentantskab af Erik
Andresen og Kristina Sukatus. Erik Andresen er
desuden valgt som formand for
Voksenundervisningsnævnet.

Fraktion 4
Pensionistudvalget består af Anders Schaltz
Andersen, Orla Møller og Jonna Raavad. Grethe
Kreutzer er suppleant. Udvalget har i tiden siden
sidste generalforsamling planlagt og gennemført
spændende og afvekslende pensionisteftermiddage. Udflugten sidste sommer kunne
desværre ikke gennemføres på grund af for få
tilmeldte. Til gengæld var der et fint fremmøde til
julefrokosten i det Danske Hus.

GEW
Lærerforeningens medlemmer har mulighed for at
få et dobbeltmedlemskab i GEW. Da der ikke
betales kontingent til GEW, er det en gunstig
ordning for DLS’ medlemmer. Der er ca. ¾ af
medlemmerne, der benytter sig af muligheden for
et dobbeltmedlemskab. I sagens natur er
dobbeltmedlemskabet mest relevant for de aktive
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medlemmer, men der er også en del pensionerede
medlemmer, der opretholder det.
Kredsen har et godt samarbejde med GEW’s
sekretariat i Kiel, der er til stor hjælp, når vi står
over for spørgsmål i relation til tyske regler og
lovgivning.
Dobbeltmedlemmer er som en del af
medlemskabet omfattet af GEW’s
”Berufshaftpflichtversicherung” og nøgleforsikring.

Driftsrådsstruktur
Der har været forholdsvis stille på den front i 2016.
Kredsstyrelsen går fortsat ind for en model med et
driftsråd ved Skoleforeningen.
Omkring 1. februar 2017 indbød Skoleforeningen
GEW og ver.di til et møde om fremtidig
driftsrådsstruktur ved Skoleforeningen. Det
undrede lidt, at de danske fagforeninger i
Sydslesvig ikke blev indbudt, men BUPL og
Lærerforeningen kunne få plads ved
forhandlingsbordet i kraft af samarbejdet med
GEW.
Så vidt vides på nuværende tidspunkt er der tale
om et sonderende møde med henblik på at få
driftsrådsstrukturen ved Skoleforeningen fastlagt
via en overenskomst.

Forhandlingsfællesskabet
Forhandlingsfællesskabet består af BUPL, DLS og
GEW. Det sidste års tid har
forhandlingsfællesskabet især beskæftiget sig med
forberedelserne af overenskomstfornyelsen samt
efterfølgende gennemførelse af
overenskomstforhandlinger med Skoleforeningen.
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Arrangementer
der skal bruges til 163@dlf.org, og anmode om at
komme på maillisten.

Møde for nyansatte
Den 4. oktober 2016 inviterede kredsstyrelsen
traditionen tro de nyansatte lærere ved
Skoleforeningen til et informationsmøde. På mødet
orienterede formanden og næstformanden om de
særlige forhold i Sydslesvig, herunder vore
overenskomster – samt en orientering om
lærernes fagforening, det være sig den centrale,
den lokale og GEW.

Medlemsmøde
Kredsstyrelsen havde den 24. januar inviteret til
medlemsmøde på Christian Paulsen-Skolen om
overenskomstforhandlingerne, herunder
Skoleforeningens første udspil til en ny
arbejdstidsaftale i Sydslesvig.
Ud over en gennemgang af Skoleforeningens udspil
præsenterede kredsstyrelsen A08
arbejdstidsaftalen fra Danmark som et muligt
alternativ til den Lov 409 baserede model fra
Skoleforeningen.

Pensionsmøder
Der har i 2016 været afholdt to pensionsmøder i
henholdsvis april og oktober måned. På møderne
giver forretningsføreren for Pensionsfonden af
1951 en kort generel orientering efterfulgt af
muligheden for individuel rådgivning på grundlag
af aktuelle pensionsberegninger. Deltagertallet er
begrænset til 15 pr. møde og tilmelding er
nødvendig, så de aktuelle pensionsberegninger kan
klargøres til mødet.

Medlemmerne var gennemgående afvisende over
for Skoleforeningens udspil. Kredsstyrelsen blev
opfordret til at fremsætte et modforslag. Det
kunne være med udgangspunkt i A08, der i sin tid
blev godt modtaget af lærerne i Danmark.
Medlemmernes tilskyndelse indgår i
kredsstyrelsens videre arbejde med
overenskomstfornyelsen.

Pensionistarrangementer
Pensionistudvalget har arrangeret følgende
udflugter og arrangementer for medlemmerne af
fraktion 4:






Valgmøde på Jaruplund Højskole
Heldagsudflugt til Vestkysten
Anglerne – deres storhed og deres fald og
udvandring ved Per Ethelberg
Herregårde i Slesvig ved Ole G. Nielsen
Julefrokost i Det Danske Hus

Heldagsudflugten til Vestkysten måtte desværre
aflyses pga. for få tilmeldinger.
Anglerne – deres storhed og deres fald og
udvandring og Herregårde i Slesvig blev arrangeret
i samarbejde med Det Humanitære Udvalg i SSF.
Til hvert arrangement udarbejdes en invitation, der
er tilgængelig på hjemmesiden, dls.dk
Hvis man ønsker af få invitationen tilsendt pr. mail,
skal man blot sende en mail fra den mailadresse,
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Overenskomster
Speciel overenskomst
En dynamisk overførsel af de aktuelle aftaler på de
tilsvarende områder i kommunerne i Danmark

Dynamiske henvisninger
Der har på vores område kun været en enkel
aftale, der er fornyet dynamisk siden sidste
generalforsamling. Det er grundlønsforbedringen
på et løntrin henholdsvis 5.500 kr. i årlig
grundbeløb pr. 31. marts 2000.
Først efter et par påmindelser udbetalte
Skoleforeningen et beløb svarende til et løntrin.
Man havde desværre overset, at løntrinnet skulle
gives med fuldt gennemslag, så der mangler stadig
en smule.
Forsinkelsen skyldes Skoleforeningens ønske om at
få Moderniseringsstyrelsens godkendelse af
grundlønsstigningen på 1 løntrin. Den er åbenbart
ikke så lige til at få. Vi håber, det snart falder på
plads, så der kan udbetales korrekt løn til lærere
m.fl.

Begrænsning af antallet af forsikringspligtige
lærere



Sikring ved meget lang sygdomsperiode for
forsikringspligtige lærere



Forhøjelse af skolekonsulenternes løn



Åremålsansættelse kan udgå



5 feriedage på skoledage

Arbejdstidsaftalen

Skoleforeningen har afgivet et løfte om, at alle, der
er pensioneret efter 1. april 2016 vil få deres
pension genberegnet, når lønnen er blevet
efterreguleret med et løntrin i stedet for det
midlertidige kronebeløb.

Overenskomstskrav
I juni 2016 blev der officielt taget hul på
overenskomstfornyelsen med et sonderende møde
mellem Forhandlingsfællesskabet og
Skoleforeningen. På mødet blev det aftalt at
udveksle krav efter sommerferien.



At der skal være kvalitet i undervisningen



At der skal være den fornødne tid til
forberedelse og efterbehandling af
undervisningen



At der også skal være tid til at løse de øvrige
opgaver, der hører til lærerarbejdet



At der skal være fleksibilitet for lærerne



At der sikres et godt arbejdsmiljø



At det skal være attraktivt at være lærer



Vilkår for driftsrådsarbejde

Der tages forbehold for fremsættelse af yderligere
krav, hvis situationen tilsiger dette. Eksempelvis
som følge af Skoleforeningens aftalekrav.

For Lærerforeningens område har
Forhandlingsfællesskabet stillet følgende krav:

Hvis der foreligger nye forhandlingsresultater på
det kommunale område i Danmark, forbeholdes
ret til at inddrage disse i forhandlingerne.

Generel overenskomst
En dynamisk overførsel af de aktuelle aftaler på de
tilsvarende områder i kommunerne i Danmark




Fra Skoleforeningens side blev der stillet følgende
krav på vores område:

Herunder aftale om engangsbeløb til
tjenestemænd efter optjening af 37 års
pensionsalder

Generel overenskomst
Klar aftale om lønregulering (negativ
lønudmøntning - hvad betyder det?)
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§ 10 Ferie - det skal sikres at det passer til
gældende lovgivning i Tyskland og at uberettigede
udbetalinger kan undgås.

Rådighedstiden, der placeres på skolen, indeholder
højst 26 ugentlige lektioner i gennemsnit over året,
hvortil forventes forberedelse og efterbehandling,
klassemøder, teammøder, forældremøder samt
evt. koordinering med andre og lign.

§ 13 skal aktualiseres
Speciel overenskomst
Alle paragraffer om arbejdstid, herunder overtid
skal tilpasses ny praksis for arbejdets planlægning.
Dvs. fx § 32, 34,35,36. Kravet er at henvisningerne
til arbejdstid og dennes tilrettelæggelse tilpasses
gældende forhold i Danmark - dog med evt.
nødvendig hensyntagen til vores placering i
Sydslesvig.

Læreren forventes at løse øvrige opgaver i
forbindelse med sit arbejde inden for den normale
arbejdstid. Herunder vikararbejde i gennemsnitlig
mindst 1 time pr. uge.
Reduktionsgivende opgaver:
Klasselærer: 1 lektion
Støttelærer: ?? Evt. 3 lektioner støtte = 2 lektioner
Skolevejleder: ??
Evt. andre reduktioner skolevis

Arbejdstid
Kravet er (som konsekvens af ovenstående) at
tjenestetidsaftalen bortfalder. Evt. aftaler om
principper for arbejdets planlægning og justering
lægges i specialoverenskomsten, herunder fx
principper om tilstedeværelse.

Professionelt råderum 6 timer ugentligt til f.eks.
forberedelse hjemme.
Skolen råder over 5 pædagogiske dage, der
placeres i starten eller slutningen af sommerferien.

Skoleforeningens afsluttende bemærkning
Særligt til lærerne: Det er vores ønske at udvide
dynamikken i henvisninger til at gælde hele
overenskomstområdet - således at vi gennem
aftale når frem til en klog Sydslesvigversion af lov
409. Vi vil altså sikre sammenligneligheden med
Danmark, som i dag ikke er til stede.

Årligt 90 timer til efteruddannelse, møder, øvrige
opgaver, ekstra forberedelse mm. Skolen kan
forlods disponere over indtil 40 timer af puljen.
Læreren skal kunne aflægge regnskab for den del
skolen ikke disponerer over.
Forslaget har været fremlagt for medlemmerne på
medlemsmødet den 24. januar 2017. Desuden er
det blevet drøftet på de sidste to TR-møder.
Hovedparten af medlemmerne og
tillidsrepræsentanterne er afvisende over for
Skoleforeningens arbejdstidsmodel.
Kredsstyrelsen arbejder for tiden med A08 som
alternativ til Skoleforeningens udspil. Lærerne i
folkeskolen i Danmark var glade for denne
arbejdstidsaftale. Det er for kredsstyrelsen et godt
udgangspunkt, men der er uden tvivl nogle
vanskeligheder ved af få modellen tilpasset
forholdene i Sydslesvig.

Forhandlingsforløbet
Der har efterfølgende være forhandlet på
områderne Generel overenskomst og
Arbejdstidsaftale. Til dato er det ikke kommet til
aftaler eller delaftaler på nogen af områderne.
Det, der i øjeblikket volder kredsstyrelsen flest
kvaler, er arbejdstidsområdet, hvor
Skoleforeningen før jul kom med en råskitse til en
ny skolehverdag. Skitsen tager udgangspunkt i Lov
409 i Danmark.
Hovedpunkterne:
I forslaget er arbejdstiden opdelt i 4 elementer:
Rådighedstid: 39 uger x 34 t
1326 timer
Professionelt råderum: 39 uger x 6 t 234 timer
Pædagogiske dage: 5 dage a 6 t
30 timer
Efterudd. og øvrig opgaveløsning
90 timer
Arbejdsår i alt
1680 timer
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Regnskab, budget og status
Regnskab 2016 og budget 2017
Indtægter
Kontingent
Renter og udbytte
Kursgevinster
Indtægter i alt
Udgifter
Kontingent til DLF
Løn og vederlag
Kredsstyrelsen og udvalg
TR- og medlemsmøder
Faglige klubber
Generalforsamling
Kongres
Kurser
Pensionistarrangementer
Husleje, el og varme
Rengøringsartikler m.m.
Forsikringer
Kontorartikler
Telefon og fax
Porto
Abonnement og faglitteratur
Arrangementer
Gaver
Nyanskaffelser og vedligehold
Revision og lønafregning
Sagkyndig bistand
Handelsomkostninger og depotgebyrer
Kurstab
Hensættelse til skyldigt frikøb
Hensættelser
Diverse udgifter
Udgifter i alt
Driftsoverskud
Balance

Budget 2016 Regnskab 2016
291000,00
282564,64
50000,00
53116,51
0,00
25897,10
341000,00
361578,25

124000,00
148000,00
3000,00
3000,00
500,00
1000,00
1250,00
4000,00
3000,00
9000,00
100,00
1700,00
1000,00
1750,00
2000,00
1000,00
3000,00
1250,00
4000,00
3300,00
2500,00
1000,00
0,00
1000,00
20000,00
100,00
340450,00
550,00
341000,00
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125833,48
144828,59
1356,45
2283,81
14,03
773,56
274,13
0,00
1286,69
8559,06
0,00
1500,02
1063,09
1085,31
1314,88
94,47
0,00
935,87
111,93
2476,99
249,90
797,99
0,00
1000,00
65000,00
267,81
361108,06
470,19
361578,25

Budget 2017
289000,00
30000,00
0,00
319000,00

124000,00
148000,00
2000,00
3000,00
500,00
1000,00
1250,00
2000,00
3000,00
9000,00
100,00
1700,00
1000,00
1500,00
1500,00
1000,00
2000,00
1250,00
3000,00
2800,00
1500,00
1000,00
0,00
0,00
6000,00
100,00
318200,00
800,00
319000,00

Status
Aktiver
Bankkonto Union Bank 0029718
Bankkonto Lån og Spar Bank 4013459156
Bankkonto Commerzbank 252610101
Inter-Renta Anteile
4% Realkredit Danmark 2038
4% Nykredit 2041
4% Nykredit 2044
Lån & Spar Invest, danske obligationer
Lån & Spar Invest, verden
Gudme Raaschou, danske aktier
Gudme Raaschou, European High Yield
Gudme Raaschou, Selection
Danske Invest, Nye markeder
HP Invest, Korte danske obligationer
Nordea Invest, Virksomhedsobligationer
Nordea Invest, European High Yield Bonds
Maj Invest, danske obligationer
Maj Invest, obligationer
ComStage-Dax TR UCITS EFT
ComStage-MSCI World TRN U.EFT
Union Bank Namensaktien
Aktiver i alt

31.12.2015
63864,77
13176,83
2804,93
83830,50
64930,05
41660,30
15655,02
172631,48
71155,78
89839,97
72778,92
32867,67
20097,35
167255,73
188783,89
51420,30
130785,13
284800,00
53140,00
123948,00
20150,00
1765576,62

Passiver
Egenkapital
Henlæggelser
Årets overskud
Egenkapital i alt
Skyldigt frikøb
Passiver i alt

1118906,39
581717,67
952,56
1701576,62
64000,00
1765576,62
624,06

Valutakurs den 31.12.15: 1 Euro = 7,4625 DKK
Valutakurs den 31.12.16: 1 Euro = 7,4344 DKK
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kurs

14,33
105,824
106,850
105,000
87,90
354,00
161,20
114,46
98,11
255,062
104,64
98,69
112,20
100,877
106,80
106,28
41,316
325,00

31.12.2016
27674,84
53436,10
1432,23
59760,00
38627,97
29688,48
10833,07
89502,85
0,00
0,00
75504,90
0,00
0,00
142943,61
185868,40
53086,73
320270,10
317553,53
112110,00
293604,00
20150,00
1832046,81

1118906,39
647670,23
470,19
1767046,81
65000,00
1832046,81
624,06

kurs

14,94
107,350
108,950
106,125
88,72

118,30

106,27
96,80
115,40
102,63
107,31
112,11
45,52
325,00

