
Protokol over DLS’ ordinære generalforsamling den 13. marts 2017 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Kredsstyrelsen foreslog Kirsten la Cour, som blev valgt 

2. Vedtagelse af forretningsorden 

Kredsstyrelsen foreslog den udsendte forretningsorden, som blev vedtaget enstemmigt 

3. Valg af protokolførere 

Kredsstyrelsen foreslog Per Dammann og Natascha Lindahl, som blev valgt 

4. Valg af stemmetællere 

Kredsstyrelsen foreslog Jytte Byg, Sven Reinke, Nina Mau Jensen og Daniel Lies, som blev valgt 

5. Beretning 

a. Kredsen 

Medlemstallet er konstant. Der har ikke været ændringer i kredsstyrelsen. Kredsstyrelsen har haft en 
del sygdom i den sidste periode.  Der er taget hul på forhandlingerne af nye overenskomster.  

Kristina har taget sig af sagsbehandlingen.  Der har bl.a. været sager mht. stress og omkring ferieregler, 
hvor feriepenge ikke er reguleret korrekt, hvor der er opstået et problem med nyansatte med tidligere 
ansættelser i Tyskland, og hvor der er opstået problemer med ferieoptjening under barsel. 

Der har været forskellig opfattelse af hvordan ECTS-point indregnes i arbejdstiden. Efter kredsens 
opfattelse er Skoleforeningens omregningen til arbejdstid ikke korrekt. Der arbejdes stadig på sagen. 

Der har været sprogdebat igen. Jørgen Kühl opfordrede fagforeningerne til at komme på banen, men 
det er vores opfattelse, at lærerne selvfølgelig taler dansk, som det står i vedtægterne. 

Engagement i foreninger ser vi selvfølgelig positivt på. Kredsen går ikke ind for gratis undervisning efter 
klokken 14.00. til de elever, man normalt underviser om formiddagen. 

Vi ser, at Skoleforeningen laver aftaler ved siden af den ordinære ansættelse med lærere, som arbejder 
i heldagsskolen. 

Overførte midler: Kredsen ønsker at sætte aktieandelen op fra ¼ til en 1/3 af investeringerne, da der 
kan forventes et større afkast på aktiebaserede investeringer, og der vil komme kurstab på 
obligationsbasserede investeringer, når renten stiger igen. 

Driftsrådsoverenskomst : Den nye direktør i Skoleforeningen ønsker at løse problematikken omkring 
DR. Skoleforeningen ønsker kun 1 DR. Kredsen har samme opfattelse. Der er overvejelser omkring 
mindretalsbeskyttelse af medarbejdergrupper. Konkrete forslag er ikke på bordet endnu. 



 

b.  TR 

Indtil nu har alle skoler valgt en TR. Kredsen har udsendt et forslag om, at alle skoler med 
mindst 3 medlemmer kan vælge en TR. Medlemmer på skoler uden TR bliver så serviceret fra 
kredskontoret, og udsendelser sendes via mail. 

c. Pensionistudvalget  

Pensionistudvalget består af Jonna, Orla, og Anders. Der har været en aflyst udflugt. 
Julefrokosten var som sædvanligt godt besøgt. Invitationer til nye arrangementer i 2017 er 
udsendt. 

d. Overenskomster 

Forhandlingsfællesskabet bestående af DLS, BUPL og GEW arbejder godt sammen 

Lønregulering fra 1. april 2016 foretaget - ikke som løntrin, men i stedet som et kronebeløb. 

Skoleforeningen vil have moderniseringsstyrelsen til at godkende løntrinnet, men det er ikke 
sket endnu. Skoleforeningen har givet tilsagn om at alle, som er gået på pension efter 
1.4.2016, får en ny beregning af deres pension, når løntrinnet er udmøntet. 

Kravudveksling: Skoleforeningen ønsker flere dyn. henvisninger – også på arbejdstiden. 
Arbejdsgiver ønsker en større sammenlignelighed med Danmark. 

Kredsen arbejder for at sikre tid til forberedelse. 

Speciel overenskomst: Kredsen ønsker mindre antal af forsikringspligtige lærere. Kredsen har 
foreslået helt at afskaffe de forsikringspligtige ansættelser af lærere.   

Krav om højere løn til skolekonsulenterne, 5 feriedage på skoledage og tilpasning af 
paragraffer med tilknytning til arbejdstiden 

Arbejdstid: Skoleforeningen har udarbejdet en råskitse mht. arbejdstid, som kredsen 
debatterede på et medlemsmøde. Tankegangen var mere tilstedeværelse på skolen, men 
uden at der kunne sikres arbejdspladser til lærerne. Forslaget blev ikke modtaget særlig 
positivt af medlemmerne. 

Skoleforeningen er roet lidt tilbage sidenhen. 

Kredsen har bragt A08 i spil i stedet, med henblik på at sikre at skoledagen mere ligner den, 
vi har nu og sikre tid til forberedelse 

Det videre forløb:  

Vi er ikke nået langt i processen endnu. Det næste skoleår kører som hidtil. Direktionen 
ønsker at vi kan nå til en afstemning om forhandlingsresultatet inden jul 2017. 



Der er ikke en afklaring omkring det videre arbejde. Hverken råskitsen eller A08 er af bordet 
indtil nu. 

Der er usikkerhed om, hvad der sker i Danmark i 2018 på arbejdstidsområdet. 
I Sydslesvig må dog gå ud fra, at ikke alt bliver, som det har været i de sidste mange år. 

 

6. Drøftelse beretning 

Nina Mau-Jensen: Hvordan løser kredsen problemer mht. sagsbehandlingen. 

NN: Niels overtager sagsbehandlingen pt. I perioden op til påsken er det de andre 
kredsstyrelsesmedlemmer, der tager sig af sagsbehandlingen med hjælp af DLF. 

Orla Møller: Hvor mange medlemmer og hvor mange pensionister er organiseret? Hvor mange er 
medlem af GEW? 

NN: Lidt under 90 % er organiseret. De fleste pensionister forbliver i foreningen. Nogle flytter til DK, 
nogle få melder sig ud, når de pensioneres, og der er også kun en lille del, som melder sig ud efter en 
årrække. Mht. GEW er andelen af aktive medlemmer ¾, men tendensen er, at flere bliver i GEW, når de 
bliver pensioneret. 

Danny Hansen: Hvorfor ønsker nogle lærere at forblive forsikringspligtige? 

NN: Der er ansatte, der har specielle sygdomme, som gør, at det er for dyrt at være privat sygeforsikret 
og dermed tjenestemandslignende ansat. Vi håber, at medlemmerne slutter sig sammen, for at blive 
optaget kollektivt i en sygeforsikring uden lægetjek, når der igen bliver mulighed for overgang til 
tjenestemandslignende ansættelse. 

Danny Hansen: Er der sammenhæng mellem lærere, som forbliver forsikringspligtige og lærere, som 
ikke er medlem? 

NN: Det kan jeg ikke svare på. 

Danny Hansen: Ansættelsespolitikken i skoleforeningen har ændret sig med tiden. Der er flere 
sydslesvigere, som bliver ansat – er der sammenhæng med uorganiserede lærere? 

NN: Det kan godt være at ansatte, der kommer fra DK, har et større ”fagforenings-gen”. 

Angelina Dürkop: Har det noget med alderen at gøre, om man er organiseret? 

NN: Andelen, som søger herned fra DK, er ikke så stor, som den har været.  Dem, der kommer fra 
Danmark, er ofte lidt ældre og de forbliver medlemmer. Problemet for fagforeningen er, at når der 
spares, medfører det færre stillinger ved Skoleforeningen og dermed også færre medlemmer. 

Angelina Dürkop: Hvad siger Skoleforeningen til A08?  



NN: Under bestemte betingelser kan Skoleforeningen acceptere A08 – ønsker, at større dele af de 
reduktionsgivende opgaver kan aftales lokalt på skolerne. 

Angelina Dürkop: Har skoleforeningen medtænkt inklusion i overenskomsten? 

NN: Det har ikke været på bordet endnu i selve forhandlingen. Kredsen vil gerne reservere midler til 
opgaven, men det er skoleforeningen ikke særlig interesseret i.  

Angelina Dürkop: Husk at være opmærksom på emnet i forhandlingerne. 

Vibeke Lund: Har fået en læringsgruppeelev i en almindelig klasse med en resurse på 3 timer.  Det slår 
ikke til - opfordrer til at tage emnet op med Skoleforeningen. 

Vil Skoleforeningen lukke hjælpeskolen? 

NN: Vi ser en tendens til, at man vil nedbringe andelen af børn i læringsgrupper. 

Dorte Nissen: Samme problematik mange steder rundt omkring. Det skaber frustration. Der kommer 
ikke nok børn ind i hjælpeskolen længere. 

Vibeke Lund: Kan du uddybe, hvad der sker mht. driftsrådet? 

NN: Skoleforeningens mål er et driftsråd for hele foreningen. Store dele af de ansatte har samme 
holdning. Mindretalsbeskyttelse af grupper som GL, Skoleledere m.fl. Idet medarbejderantallet er 
steget, går vi ud fra 17 driftsrådsmedlemmer i det næste driftsråd. 

Rasmus Raun: Hvordan er tendensen mht. stress? 

NN: Vi venter på oplysninger og statistikker fra Skoleforeningen, så der kan laves undersøgelser 
omkring, hvor problematikkerne ligger, og hvordan vi så kan gribe ind. Direktøren har lovet en 
arbejdsmiljøundersøgelse inden sommerferien 2017. I forbindelse med overenskomstfornyelsen kunne 
vi godt tænke os at tage de bløde værdier med i overenskomsten.  

Beretningen blev godkendt enstemmigt. 
 

7. Regnskab 

Lars Mølhave Pedersen præsenterede regnskabet. Lidt mindre kontingentindtægt. Til gengæld en lidt større 
udbytte af investeringsfonde i DK. Det går rigtig godt på det tyske aktiemarked pt. Vi har holdt udgifterne 
lave, så alt i alt har foreningen haft en lille henlæggelse og et lille overskud.  

Kirsten la Cour læste revisorernes beretning op. De foreslår at godkende regnskabet.  

Regnskabet godkendt enstemmigt. 
 

8. Vedtægtsændring - §10 Tillidsrepræsentanterne 



Kredsstyrelsen opfordrer til at godkende den udsendte vedtægtsændring, der betyder, at der på skoler med 
mindst 3 medlemmer kan vælges en tillidsrepræsentant og en tillidsrepræsentantsuppleant.  

Vedtægtsændringen vedtaget enstemmigt 
 

9. Indkomne forslag – ingen 
 

10. Budget - herunder fastsættelse af vederlag og kontingent 

Lars Mølhave Pedersen præsenterede budgettet. Kredsen har købt flere aktier i Tyskland fremfor Danmark, 
som ikke udbetaler udbyttet, men er akkumulerende. Så der er en lidt mindre indtægt i budgettet. Kredsen 
vil prøve at begrænse udgifterne mest muligt i 2017, så der er lagt et stramt budget. Kontingentet forbliver 
uforandret. 

Helle Evers: Vikarer vil gerne være med i foreningen, men det er for dyrt. 

LMP: Vi kan ikke gøre meget ved det. Det ligger ved DLF. Vi kan give 3 kontingentfrie måneder. 

Budgettet godkendt   
  

11. Eventuelt 

Angelina Dürkop: Skal forsamlingen godkende investeringspolitik? 

Er godkendt, idet beretningen er blevet godkendt. 

Grethe Kreutzer: Vil agitere for at bruge de gode tilbud fra DLF, som f.eks. sommerhusene. Opfordring 
til pensionister om at melde sig til DLF-kurser for pensionister. 

Orla Møller: Mht. Bornholm er sommerhuset blevet frigivet med en pris på 500 kr. pr. dag alt inkl. Ikke 
alle pensionister får post. Opfordrer til at TR indberetter nye pensionister med e-mailadresser på 
kredskontoret. Tak for det gode samarbejde med kredskontoret. 

Kredsen har overvejet, om alle skal registreres automatisk, da foreningen har en mailadresse på de 
fleste medlemmer, som går på pension. 

Niels siger tak til Kirsten la Cour for at føre gennem generalforsamlingen. Tak til stemmetællerne, 
skolen og Lene Andersen, som var behjælpelig på stedet, og tak til alle medlemmer, som er kommet 
her i aften. 

Aftenen blev afsluttet med mad og drikke. 
 

Per Dammann og Natascha Lindahl 


