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Af Kenneth Reinholt
Formand

Kontorberetning
VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan ”snakke” om tingene, 

også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor 

andre kommuner undrende spørger: ”Hvorfor fungerer det i He-

densted?”. Dialogen, som er en af kommunens værdier, er vig-

tig, især når krisen kradser, som den gør i disse år.

Vi har netop været igennem et år, hvor ”budgettet skulle hol-

des”, men samtidig skulle dette også give ro om rammen. Det 

viste sig, at budgettet blev holdt, men skatteindtægterne svigte-

de. Derfor ser det også ud til at blive en udfordring de kommen-

de år at få økonomien til at hænge sammen. Medarbejdersiden 

i Hoved MED har derfor tilkendegivet overfor økonomiudvalget 

og kommuneledelsen, at vi gerne vil inddrages på et tidligt tids-

punkt, hvis der skulle komme nye besparelser.

Lærerne har igennem det sidste år konstant måtte lægge 

ører til, at de bare skal undervise en time mere, så er alle pro-

blemer løst. Anders Bondo og undertegnede har gentagne gan-

ge måttet forsvare lærernes arbejdstid, når fejlbehæftede under-

visningsprocenter fra bl.a. KL bliver brugt mod lærerne. Det er 

skræmmende, at KL som den ene forhandlingspart af vores ar-

bejdstidsaftale underminerer de gode intentioner, der er i A08.

På trods af disse angreb, forhandlede vi sammen med He-

Fortsættes side 11
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KREDSGENERALFORSAMLINGHEDENSTED LÆRERKREDS KREDS 116
torsdag d. 15 marts 2012 kl. 17.00
Hedensted Sognegård, Hedensted

FORELØBIG DAGSORDEN.
1. Valg af dirigent samt vedtagelse af forretningsorden.2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af eventuel ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer  og størrelsen af vederlag til ansatte i kredsen.6. Budget og fastsættelse af kredskontingent.7. Valg jævnfør §8 og §9.

8. Eventuelt.

Kredsformand 
Kenneth Reinholt

Referencer til dagsordenen - se side 4.
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Referencer til dagsordenen
Kredsstyrelsen foreslår følgende til de enkelte punkter på dagsordenen:

Pkt.1.

 A Konsulent i DLF Carsten Freundt. 

 B. Forslag til forretningsorden, se side 5

Pkt.3

 Regnskabet for kredsen og Særlig fond, se side 18 og 22

Pkt.4 

 Forslag til vedtægtsændringer, se side 6 - 10

Pkt. 5 

 Forslag til ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer ses her under.

Pkt.6 

 Forslag til budget 2012, se side 24

Forslag til kredskontingent 2012:

 Fraktion 1 og 2 medlemmer  kr.  247,00 pr. måned.

 Fraktion 4 medlemmer   kr.   30,00 pr. måned.

 Fraktion 6 medlemmer  kr.   16,00 pr. måned.

Dagsordenens punkt 5
Forslag til fastsættelse af ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer

Kredsstyrelsen foreslår:

GÆLDENDE BESTEMMELSER:

Kredsstyrelsens frikøbstimetal

2075 timer vedtaget 2010.

FORSLAG TIL ÆNDRING  

FRA 1. AUGUST 2012

Kredsstyrelsens frikøbstimetal: 

1925 timer.
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Forslag til forretningsorden 
1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og et antal tillidsrepræ- 

 sentanter til at bistå dirigenten med stemmeoptælling.

2. Kredsstyrelsens mødereferent optager beslutningsprotokol af mødet.

3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.

 Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til  

 senere afgørelse, udsættes afstemningen om den samlede beretning til efter be- 

 handlingen af disse punkter.

4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden  

 opretholdes. 

 Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse.

5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forman- 

 den og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom diri- 

 genten kan tillade en kort svarreplik.

6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstille- 

 ren er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan  

 stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. 

 Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere  

 tildeles ordet.

7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der bestemmer i  

 hvilken rækkefølge forslag og ændringsforlag sættes til afstemning.

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvnf. dog vedtægternes §  

 14 om vedtægtsændringer. 

 Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Optælling kan begæres. 

 5 mødedeltagere eller formanden kan begære skriftlig afstemning.

 Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet  

 flere kandidater, end der skal vælges.

9. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et  

 kort møde.
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Eksisterende vedtæger  
fra 17. marts 2010

§4

Stk. 3

Udmeldelse sker skriftligt til kredskas-

sereren eller foreningens kontor med 

mindst en måneds varsel til en 1. januar, 

1. april, 1. juli eller 1. oktober.

§5

Stk. 3

Medlemmer, der trods påkrav ikke har 

betalt kontingent, påløbne renter og ge-

byr senest 1 måned efter påkravets af-

sendelse, slettes som medlem af for-

eningen efter en sletteprocedure, som 

fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne 

medlemmer kan kun genoptages, efter 

at kontingentrestancen mv. er betalt, el-

ler der er truffet bindende aftale om be-

løbets afvikling. I øvrigt forholder man 

sig som angivet i Danmarks Lærerfor-

enings vedtægter §4.

§6

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er kredsens øverste 

myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år i årets første kvartal.

Vedtægtsændringsforslag til 
generalforsamlingen  
den 15. marts 2012
§4

Stk. 3

Udmeldelse sker i henhold til Danmarks 

Lærerforenings vedtægter med mindst 

en måneds varsel til en 1. januar, 1. 

april, 1. juli eller 1. oktober.

§5

Stk. 3

Medlemmer, der trods påkrav ikke har 

betalt kontingent, påløbne renter og ge-

byr senest 1 måned efter påkravets af-

sendelse, slettes som medlem af for-

eningen efter en sletteprocedure, som 

fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne 

medlemmer kan kun genoptages, efter 

at kontingentrestancen mv. er betalt, el-

ler der er truffet bindende aftale om be-

løbets afvikling. I øvrigt forholder man 

sig som angivet i Danmarks Lærerfor-

enings vedtægter.

Kredsens vedtægter
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Stk. 2

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

skal ske med mindst 3 ugers varsel ved 

opslag på skolerne og i ”Folkeskolen”. 

Ved indkaldelsen angives foreløbig dags-

orden og frist for indsendelse af punkter 

til endelig dagsorden.

Stk. 3

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, 

skal foreligge skriftligt hos kredsforman-

den senest 14 dage før generalforsam-

lingen afholdes.

Endelig dagsorden bekendtgøres via 

kredsbladet/særlig kredsmeddelelse til 

samtlige medlemmer senest 4 arbejds-

dage før generalforsamlingen. 

§9

Valg:

Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer: 

Formand, næstformand, og 3 Medlem-

mer, som alle vælges direkte på den or-

dinære generalforsamling i lige år.

Stk. 2

Valg af formand og delegeret jf. Hoved-

styrelsens retningslinier

Stk. 2

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

skal ske med mindst 3 ugers varsel i et 

af kredsstyrelsen udsendt ”Nyhedsbrev”, 

i ”Folkeskolens kalender” samt på kred-

sens hjemmeside www.dlf116.dk.

Ved indkaldelsen angives foreløbig dags-

orden og frist for indsendelse af punkter 

til endelig dagsorden.

Stk. 3

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, 

skal foreligge skriftligt hos kredsforman-

den senest 14 dage før generalforsam-

lingen afholdes.

Endelig dagsorden bekendtgøres til 

samtlige medlemmer senest 4 arbejds-

dage før generalforsamlingen på sko-

lerne via opslag fra TR og på kredsens 

hjemmeside www.dlf116.dk

§9

Valg:

Kredsstyrelsen består af 4 medlemmer: 

Formand, næstformand, og 2 medlem-

mer, som alle vælges direkte på den or-

dinære generalforsamling i lige år.
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Stk. 3

Valget af kredsens 2. delegerede, er 

samtidig valg af kredsens næstformand.

Stk. 4

Valg af 2 suppleanter for den kongres-

delegerede, som ikke er kredsformand. 

Disse 2 suppleanter er samtidig valgt til 

kredsstyrelsen

Stk. 5

Valg af medlem til kredsstyrelsen jf. stk. 1.  

Stk. 6

Valg af suppleanter for de tre kredssty-

relsesmedlemmer. Kandidaterne er valgt 

i rækkefølge eller efter højest opnåede 

stemmetal. 

Stk. 7

Der vælges 2 medlemmer udenfor 

kredsstyrelsen som kritiske revisorer 

samt 2 suppleanter for disse for disse.

§10

Kredsstyrelsen:

Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 

1 mere end halvdelen af kredsstyrel-

ses-medlemmerne giver fremmøde. I 

tilfælde af stemmelighed i kredsstyrel-

sen bortfalder forslaget. Ved personsa-

ger, herunder valg og udpegninger, gør 

kredsformandens stemme dog udslaget.

Stk. 5

Udgår

Stk. 6

Valg af suppleanter for de to kredssty-

relsesmedlemmer. Kandidaterne er valgt 

i rækkefølge eller efter højest opnåede 

stemmetal. 

Stk. 7

Der vælges 2 medlemmer udenfor 

kredsstyrelsen som kritiske revisorer 

samt 2 suppleanter for disse.

§10

Kredsstyrelsen:

Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, 

hvis 3 kredsstyrelsesmedlemmer giver 

fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i 

kredsstyrelsen bortfalder det stillede for-

slag. Ved personsager, herunder valg 

og udpegninger, gør kredsformandens 

stemme dog udslaget.
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Stk. 4

Kredsens ansatte sagsbehandler er, så-

fremt denne er almindeligt medlem, 

samtidig kredskasserer.

Såfremt den ansatte sagsbehandler ikke 

er almindeligt medlem, udpeger kreds-

styrelsen en kasserer blandt kredsens al-

mindelige medlemmer. 

Stk. 5

Kredsen udgiver et medlemsblad. Kreds-

styrelsen ansætter og afskediger den an-

svarshavende redaktør af bladet. Ligele-

des ansætter og afskediger kredsstyrel-

sen efter forhandling med den ansvars-

havende redaktør eventuel lønnet med-

hjælp.

§11

Tillidsrepræsentant:

Kredsstyrelsen udskriver valg af tillidsre-

præsentant og suppleant for denne ved 

hver skole.

Stk. 2

Valget, der foretages inden udgangen 

af marts, udskrives af kredsstyrelsen og 

gælder for de efterfølgende 2 skoleår 

med tiltrædelse 1. april.

Stk. 3

Valgene finder sted efter reglerne i Dan-

marks Lærerforenings vedtægter §11.

Stk. 4

Kredsens ansatte konsulent er, såfremt 

denne er medlem af kredsen, samtidig 

kredskasserer.

Såfremt den ansatte konsulent ikke er 

medlem af kredsen, udpeger kredssty-

relsen en kasserer blandt kredsens med-

lemmer.

Stk. 5

Kredsen udgiver hvert år et antal Ny-

hedsbreve.

§11

Tillidsrepræsentant:

Kredsstyrelsen udskriver i ulige årstal 

valg af tillidsrepræsentant og suppleant 

for denne ved hver skole.

Stk.2

Valget, der foretages inden udgangen af 

marts, gælder for de efterfølgende 2 år 

med tiltrædelse 1. april. 

Stk. 3

Valgene finder sted efter reglerne i Dan-

marks Lærerforenings vedtægter.
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§13

Nærværende vedtægter kan kun ændres 

på en ordinær eller en ekstraordinær ge-

neralforsamling, og kun såfremt forslag 

herom er fremsat over for kredsstyrelsen 

senest 14 dage før generalforsamlingens 

afholdelse.

De konkrete forslag til om ændringer af 

vedtægterne skal være udsendt til med-

lemmerne senest 5 dage før generalfor-

samlingen.

For at en vedtægtsændring kan vedtages 

kræves, at mindst 2/3 af de tilstedevæ-

rende medlemmer stemmer for den.

Nærværende vedtægter er vedtaget på 

generalforsamlingen den 17. marts 2010 

og træder i kraft straks.

§13

Nærværende vedtægter kan kun ændres 

på en ordinær eller en ekstraordinær ge-

neralforsamling, og kun såfremt forslag 

herom er fremsat over for kredsstyrelsen 

senest 14 dage før generalforsamlingens 

afholdelse.

De konkrete forslag til ændringer af ved-

tægterne skal være udsendt til medlem-

merne senest 5 dage før generalforsam-

lingen.

For at en vedtægtsændring kan vedtages 

kræves, at mindst 2/3 af de tilstedevæ-

rende medlemmer stemmer for den.

Nærværende vedtægter er vedtaget 

på generalforsamlingen den 15. marts 

2012 og træder i kraft straks
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densted kommune en arbejdstidsafta-

le på plads, som vi nu har arbejdet ef-

ter siden august 2011. Når midlerne var, 

som de var, giver det sig selv, at der ik-

ke var meget at forhandle om. Der bliver 

i sådan en forhandling givet og taget fra 

begge sider, men til sidst fandt vi en løs-

ning, som begge parter kunne leve med. 

Jeg er glad for, at vi har fået en aftale, 

hvor lærerne har fået ”et professionelt 

råderum,” og hvor dialogen mellem læ-

rer og leder er en forudsætning.

Det lokale kursusudvalg blev plud-

selig nedlagt, uden at vi, eller vores re-

præsentant blev hørt. Er det ordentlig-

hed?  Og hvor blev dialogen af i denne 

proces? Til gengæld har der været stor 

aktivitet på det pædagogiske område, 

hvor inklusionsarbejdet har fyldt meget, 

men mere om dette andetsteds i bladet. 

Der vil på generalforsamlingen blive 

fremsat en del vedtægtsændringer. Bla-

det ”Folkeskolen” har flyttet sin kalender 

fra det trykte blad til folkeskolen.dk. Al-

le meddelelser om arrangementer skal 

derfor i fremtiden lægges ind på folke-

skolen.dk. Dette kræver en mindre ved-

tægtsændring.

Der vil også på generalforsamlingen 

blive fremsat et forslag om at nedsætte 

frikøbstimetallet med 150 timer, og æn-

dre antallet af Kredsstyrelsesmedlemmer 

fra 5 til 4. Ved at omfordele nogle opga-

ver, kan vi opretholde det samme servi-

ceniveau og samtidig holde kontingentet 

i ro. Hedensted Lærerkreds vil derfor og-

så økonomisk set, være tilpasset antallet 

af lærerstillinger i kommunen.

Kredskontoret har heller ikke kunnet 

undgå investeringer i år. Den ny postkas-

selov betød, at der måtte investeres i en 

ny postkasse, som undertegnede og se-

kretæren i skøn forening opsatte. Sidst 

men ikke mindst vil jeg minde om vores 

medlemstur til Haraldskær den 7. sep-

tember 2012, så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen.

Formandens kontorberetning,  Fortsat fra forsiden
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Kræver udvikling afvikling 
- eller bliver det for indviklet..?

 

Af Leif Vestergaard 
Kredsstyrelsesmedlem

DET KOMMUNALE KURSUSUDVALG har 

på sine møder drøftet, hvad vi har af 

fælles tiltag i kommunen, hvilke beslut-

ninger er der taget i ministeriet, er der 

nye indsatsområder i skolevæsenet eller 

lign, som gør, at der skal foretages no-

get fælles. 

Kursusudvalget har indsamlet og 

drøftet ideer til skoleudvikling og lavet et 

idekatalog til skolerne. Skolerne har selv 

kunnet planlægge skoleudvikling selv el-

ler med hjælp UCL eller VIA eller andre 

udbydere.

Kursusudvalget har drøftet spotkurser 

efter indstillinger fra skolerne og har en-

ten kommunalt eller i samarbejde med 

CPU eller UCL været medvirkende til, at 

mange er oprettet.

Kursusudvalget har drøftet og iscene-

sat eventuelle uddannelser for bestemte 

grupper, som læsevejledere, skolebiblio-

tekarer, it-vejledere o.a.

Input til kursusudvalget er kommet 

fra skolerne gennem individuelle ønske-

sedler fra lærerne koordineret gennem 

skolens ledelse.

Den struktur, som kursusvalget har 

haft og det tidligere udmærkede samar-

bejde, blev på årets første møde i august 

nedlagt. Historikken er, at Undervisnings-

afdelingen ønskede ændringer i måden at 

arrangere kommunale kurser på. På et ef-

terfølgende skoleledermøder nedlægges 

kursusudvalget med et pennestrøg uden 

større diskussion om udvalgets berettigel-

se til trods for, at vi og ledernes repræ-

sentanter i kursusudvalget var af en an-

den mening. Vi var i udvalget under mø-

det positivt indstillet jf. kommunens over-

ordnede værdier om ansvar, dialog og ud-

vikling over for evt. ændringer, men ikke 

til permanent nedlæggelse. 

I kommende skoleår afgøres kurser/

kursustiltag ude på de enkelte skoler. I år 

vil der ikke på samme måde været mu-

lighed for frit valg til at ønske. Det er be-

kymrende, at vi som forening er sat uden 

for indflydelse, da lærernes efteruddan-

nelsesbehov ikke er blevet mindre.
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Nyhedsbrev

Af Ole  Bjerre Martinussen
næstFormand

tronisk nyhedsbrev I PDF-format (som kan 

printes ud som folder, for de der ønsker 

at have det i hånden) og lade dette blive 

distribueret elektronisk til kredsens med-

lemmer via tillidsrepræsentanterne.  I det 

forgangne år har kredsstyrelsens beslut-

ning fra sidste år så skullet stå sin prøve. 

Vi har fået en del positive tilkendegivelser 

fra bl.a. møder i faglig klub på de forskel-

lige skoler, hvor tillidsrepræsentanterne 

har spurgt til medlemmernes holdning til 

nyhedsbrevet og det glæder os naturlig-

vis, at nyhedsbrevet er blevet vel modta-

get. I den nuværende kredsstyrelse er op-

fattelsen, at vi fortsat skal udvikle på vo-

res kommunikation med og information 

til medlemmerne, hvilket vi med første 

årgang af nyhedsbrevet synes vi har fået 

et fint afsæt for. Samtidigt er vi klar over, 

at vi med vores valg af distributionsform 

har en udfordring med også at nå ud til 

de af vores medlemmer, der er pensioni-

ster eller står uden jo, men det er vi godt 

på vej til at løse.

KREDSSTYRELSEN BESLUTTEDE for godt et 

år siden, at Hedensted Lærerkreds frem-

adrettet skulle undlade at udgive det vel-

kendte trykte kredsblad 3 gange årligt. 

Målet var naturligvis ikke at nedpriorite-

re informationen til medlemmerne, men i 

stedet at gøre det modsatte. Vi ønskede i 

højere grad at være i stand til at informe-

re, når nyhederne var aktuelle i stedet for 

at samle til bunke og udgive ”nyheder” 

med måneders forsinkelse. Derfor beslut-

tede vi som bekendt, at udgive et elek-

Lærerne efterspørger efteruddan-

nelse, der kan bibringe de nødvendige 

kompetencer for at løse undervisnings-

opgaven, det gælder inden for det spe-

cialpædagogiske område, it- området, 

relations kompetencer, didaktiske kom-

petencer i en inkluderende skole, klasse-

rumsledelse og fag/faglige kurser mm.

I KSØ regi havde efteruddannelseskur-

set 2011 for tillidsrepræsentanterne te-

maet ”TR i en spare tid”. Der var oplæg fra 

Odder/Skanderborg Lærerkreds, som har 

været igennem omfattende skolenedlæg-

gelser og sparerunder. Der var input fra 

foreningen om TR´s rolle og ansvarsområ-

der i en utryg situation, og lektor Niels Vil-

lemoes gav sin fortolkning af ”Hvorfor al-

ting hele tiden skal spares væk”. 
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Af Lillian Bech Jensen
Kredsstyrelsesmedlem

Pædagogiske forhold

I DET FORLØBNE ÅR har arbejdet på det 

pædagogiske område fyldt rigtig meget 

i kredsens arbejde – naturligvis i sam-

menhæng med de mange andre opga-

ver, der også har skullet løses.

”Den inkluderende skole” er på dags-

ordenen over det ganske land – såle-

des også hos os, men mange steder ser 

vi overskriften inklusion og besparelser 

som hinandens forudsætninger. Dette er 

heldigvis ikke tilfældet hos os lokalt. I 

vores KSØ-samarbejde har vi på alle mø-

der hørt om, hvorledes dette har været 

et vilkår for flere. Da har det været godt 

at kunne bidrage med, at vi her i Heden-

sted Kommune har tænkt anderledes i 

den ”Udviklingsplan for specialundervis-

ning”, som for nu godt et års tid siden 

blev vedtaget.

Efter vedtagelsen af udviklingspla-

nen blev der under styregruppen af den-

ne nedsat en lang række arbejdsgrup-

per, som skulle komme med nogle svar 

på de områder, der er blevet rejst som 

spørgsmål undervejs. Kredsen er repræ-

senteret i flere af disse arbejdsgrupper, 

og vi ser – jo mere vi dykker ned i arbej-

det – jo mere komplekst bliver det. Det 

er et spændende arbejde, som forhå-

bentlig kan bidrage til nogle løsninger på 

de forudsætninger, der er for, at arbejdet 

i ”en inkluderende skole” kan lykkes. Re-

feraterne fra alle møder i styregruppen 

bliver nu lagt på fællesnettet, hvor vi vil 

opfordre jer til at følge arbejdet. Hvis I 

har spørgsmål hertil, er I altid velkomne 

til at rette henvendelse til kredsen.

Et af de områder, der har fyldt rig-

tig meget, er udarbejdelsen af den eva-

lueringsplan, som nu netop er lagt ud til 
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politisk behandling d. 9. februar. Til den-

ne plan vil der bl.a. blive udarbejdet et 

spørgeskema, som både skal besvares af 

udvalgte ledere, lærere og forældre, og 

efterfølgende vil der blive udvalgt nog-

le skoler til at deltage i en interviewrun-

de – begge dele skulle gerne bidrage til 

gensidig læring og refleksion.

I et af de baggrundspapirer, som er 

udarbejdet til den ekstraordinært indkald-

te kongres i februar, fremhæves det, at:

”En inkluderende skole forudsætter, 

at der på alle niveauer er dialog om de 

tiltag og rammer, der kan understøtte 

processen. Målet må være, at alle læ-

rere og ledere reelt får rum til at om-

sætte den forskningsbaserede viden til 

en almenundervisning, hvor alle ele-

ver får bedst muligt udbytte af undervis-

ningen. Det kræver bl.a., at lærerne har 

mulighed for at trække på den nødven-

dige faglige ekspertise, får de relevan-

te efter- og videreuddannelsestilbud og 

rum til at tilrettelægge en undervisning, 

så også de elever, der tidligere blev eks-

kluderet, får udfordringer, som passer til 

deres forudsætninger.” 

Lad os håbe, at vi her kommer hele 

vejen rundt, så lærerne får det rum, som 

er nødvendigt.

I KSØ – pædagogisk udviklingsforum 

har vi drøftet og diskuteret mange af de 

områder, som den politiske dagsorden 

konstant bringer på banen – store emner 

som de pædagogiske konsekvenser af 

de økonomiske besparelser, klassestør-

relse (hvor flere kommuner har søgt dis-

pensation til at lade klasser være større 

end 28) og konsekvenser for arbejdstid, 

aldersintegreret undervisning/niveaude-

ling, enhedsskolen under pres og vi har 

prøvet at definere, hvad vi forstår ved 

enhedsskolen, og hvad vi ser som vigti-

ge elementer for dens beståen (et arbej-

de vi endnu ikke er færdige med), kon-

kurrencen fra privatskoler og så følger vi 

specialundervisning/inklusionsdebatten 

tæt … osv. Der er nok at tage fat på/bli-

ve klogere på, for som vi også skrev sid-

ste år – ”vi er på mange måder i en for-

andringstid. Det har vi været mange 

gange før. Vi må hjælpe og støtte hinan-

den med at håndtere de mange opga-

ver. Der er nok af dem.”

Gammelt ordsprog

En vision uden en plan er blot en drøm.

En plan uden en vision er blot slavearbejde.

Men en vision med en plan kan ændre verdenen.
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Af Christian Steffensen
Kredsstyrelsesmedlem

Arbejdsmiljø

SOM BEKENDT trådte den nye arbejds-

miljølov i kraft pr. 01.10.2010.

Arbejdsmiljøloven betyder bl.a., at SR 

blev til AMR med ret til mindst 1½ dags 

løbende efteruddannelse pr år. Derfor af-

holdtes, som et led i denne uddannel-

se i december måned 2011, to kurser på 

Øster Snede skole med temaet ”Græn-

sesætning i lærerarbejdet” og ”Hvordan 

bevarer vi den gode stemning”.

Temadagene blev afholdt med Gitte 

Daugård som oplægsholder. Gitte kendte 

vi som en kvalificeret kursusholder. Hun 

havde forestået det store projekt (pro-

dukt), som LUAMA rapporten udgjorde. 

Hvis nogen i farten skulle have glemt 

hvad det er for en størrelse, var det jo et 

projekt, som blev sat i gang af kreds og 

kommune, idet man havde konstateret, 

at flere af vore medlemmer blev ramt af 

stress. 

Den 28. februar 2012 er der igen ind-

kaldt til en arbejdsmiljødag med tema-

et ”De gode relationer - social kapital” i 

Daugård multihal. Det er en dag hvor al-

le ledere, AMR´ere og TR´ere er inviteret.

Det er min erfaring, at det er en rig-

tig stor styrke, når ledelse og medarbej-

dere er repræsenteret samlet, og jeg vil 

her opfordre til, at den viden og indsigt, 

der gerne skulle komme ud af disse ud-

dannelsesdage, bliver brugt konstruktivt 

derhjemme på skolerne og evt. taget 

med, som et indsatsområde ved den år-

lige arbejdsmiljødrøftelse.

Den 10. april skal vi have møde om, 

hvilke fokusområder inden for arbejds-

miljøet, der skal være gældende for det 

kommende skoleår i kommunen.

Hvis der er nogen af jer der går med 

en rigtig god ide eller et brændende øn-

ske om, at der er et område, vi burde 

prioritere, vil jeg meget gerne have nog-

le input fra jer.

Et emne som har min bevågenhed 

er, hvordan vi omsætter arbejdsmiljø i 

praksis/strategisk på arbejdspladsen, 

men skriv endelig forslag, så vil jeg tage 
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dem med på mødet. Min emailadr. er: 

Chrms@mail1.stofanet.dk 

Der skal også her endnu en gang 

- og jeg ved - jeg har gjort det man-

ge gange, men alligevel vil jeg opfordre 

jer til, at registrere og indsende enhver 

volds- og krænkelsesepisode, som fore-

kommer på skolen. Kreds og sektorud-

valg får indberetningerne til gennemsyn 

hvert halve år og episoderne kan, hvis 

ellers vi sørger for at indsende skema-

erne, danne baggrund for forebyggende 

foranstaltninger.

Endelig kan jeg oplyse at KSØ kred-

sene også i år har afholdt kursus for 

AMR´erne 2 gange. Prioriteringen har 

været at opkvalificere ”nye” og ”gamle” 

AMR´ere til at udføre deres opgaver.

Her ville det måske i fremtiden være 

godt at satse på kurser der styrker sam-

arbejdet mellem TR og AMR, som jo i 

bund og grund har samme interesse i et 

godt arbejdsmiljø.

Da dette indlæg sandsynligvis bliver 

mit sidste til kredsbladet, idet jeg har 

valgt at sige stop i kredsstyrelsen på ge-

neralforsamlingen, vil jeg sige tak til al-

le de gode kræfter jeg har mødt og haft 

et godt samarbejde med. Det har væ-

ret rigtig spændende og udfordrende at 

være med og havde jeg været lidt yngre 

havde jeg såmænd nok søgt genvalg. 
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 HEDENSTED LÆRERKREDS Kreds 116 
Driftsregnskab for perioden 1.1 - 31.12 2011

INDTÆGTER  Budgettal 2011

Kredskontingent .......................................................  1.688.833,00  ............  1.708.680,00 

Akutfond ....................................................................... 368.931,75  ...............  360.000,00 

Adm. bidrag Særlig Fond ...............................................15.000,00  .................  15.000,00 

Renter ............................................................................. 51.700,72  .................  28.000,00 

Kursregulering obligationsbeholdning ...........................  (284,01)  -   

Særlige indtægter .......................................................... 56.843,93   -   

INDTÆGTER I ALT .................................................... 2.181.025,39  ..........  2.111.680,00 

UDGIFTER

Kredsstyrelse frikøb ......................................................601.429,49  ...............  641.000,00 

Konsulent ...................................................................... 629.072,29  ...............  638.500,00 

Sekretær ....................................................................... 243.232,89  ...............  243.500,00 

Rengøring ....................................................................... 12.865,87  .................  14.000,00 

Administration ...............................................................106.837,51  ...............  110.000,00 

Lokaleudgifter ...............................................................112.821,44  ...............  105.000,00 

Styrelsesudg. , øvrige .....................................................33.979,51  .................  34.000,00 

Tillidsrepræsentanter inkl. Akutrefusion .................... 169.128,54  ...............  100.000,00 

Kursusudgifter ...............................................................101.238,50  .................  90.000,00 

Medlemsmøder ..............................................................27.605,00  .................  30.000,00 

Faglige klubber ................................................................. 4.664,36  .................  11.100,00 

KSØ samarbejde..............................................................14.022,02  .................  14.000,00 

Medlemstur .....................................................................30.000,00  .................  30.000,00 

Kongresdeltagelse ..........................................................15.000,00  .................  15.000,00 

Kredsblad .........................................................................12.186,25  .................  10.000,00 

Pensionister .................................................................... 12.927,22  .................  15.000,00 

Øvrige udgifter .................................................................  3.026,93  .................... 5.000,00 

UDGIFTER I ALT ........................................................2.130.037,82  ..........  2.106.100,00 

Resultat før afskrivning ..............................................50.987,57  ..................  5.580,00 

Afskrivning ................................................................... (22.624,00) ...............  (21.800,00)

Årets resultat ..............................................................28.363,57  ............  (16.220,00)



  19

Regnskabsstatus pr .  31.12 2011

 AKTIVER  

B & G Bank Girokonto  .................................................................. 633,76  

 Lån & Spar konto 1080014199 ............................................310.648,01  

 Lån & Spar, PBS konto 1080418583 ......................................45.988,39  

 Akutfonden tilgodehavende ...................................................67.333,41  

 Mellemregning DLF ................................................................... 6.881,50  

 Obligationsbeholdning ..........................................................853.639,39  

 Anlægsaktiver ..........................................................................20.352,40  

 AKTIVER I ALT .......................................................................1.305.476,86  

 PASSIVER 

 Egenkapital

  Formue primo ...................................... 560.094,33  

  Årets overskud/underskud ..................  28.363,57  

  Formue ultimo ....................................  588.457,90  

 Skyldig DL .............................................................................. (10.142,50) 

 Skyldig ATP ...................................................................................  540,00  

 Skyldig omkostninger ................................................................... 773,22  

 Hensættelser ............................................................................71.700,80   Note 1

 Frikøbsforpligtelse ..................................................................654.147,44  

 PASSIVER I ALT .....................................................................1.305.476,86   

 

 Hedensted, 23. januar 2012

    

 Jann Besenbacher  

 Kredskasserer   

 

 Kenneth Reinholt 

 Kredsformand  

NOTE 1 HENSÆTTELSER  
1. Medlemstur  
Primo saldo ................................ 17.391,05 
Hensat 2011 ...............................30.000,00 
Ultimo 2011 .............................47.391,05  
2. kongres
Primo saldo .................................24.055,75 
Hensat 2011 ...............................15.000,00 
Kongresudgift 2011 ...................14.746,00  
Ultimo 2011 .............................24.309,75 
Hensættelser i alt  ..................71.700,80
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Driftsregnskabet  · side 18

INDTÆGTER

• Kontingent

Vi har henover året haft udsving i med-

lemstallet, ligesom vi har oplevet, at der 

er medlemmer, som vi har været nødt til 

at slette pga. kontingentrestance.

Vi er også i løbet af 2011 blevet op-

mærksomme på, at der i de opgørelser 

vi kan trække fra DLF’s medlemssystem 

omkring medlemstallet skal tages for-

behold for medlemmer, der bliver bevil-

get kontingentnedsættelse i længere pe-

rioder.

• Renter

I 2011 har vi oplevet en rigtig god for-

rentning af vores værdipapirer, og sam-

tidig var kursreguleringen, som tidlige-

re har snydt os sidst på året ganske gun-

stig for os.

• Akutfond

Vi fik i 2011 reguleret i indtægterne fra 

AKUT fonden pga. den fejl, der forrige år 

havde indsneget sig omkring antallet af 

vore TR i DLF’s medlemssystem. Derfor 

fik vi mere ind på denne konto.

Særlige indtægter:

Dette var sidste år, hvor der var kompe-

tencemidler til vores rådighed, vi har le-

vet godt af disse midler i alle de 3 år, de 

var en del af 3 partsforhandlingerne.

UDGIFTER

Lokaleudgifter

Vi har i 2011 lidt under, at der i huset på 

Niels Espesvej har været et stort vand-

spild, som vi ikke har kunnet spore. Der 

er styr på forbruget nu, men det kostede 

desværre på selve afgiften og vandafled-

ningsafgift. 

Den hårde vinter i starten af 2011 koste-

de også i varmeudgifterne. Samtidig op-

dagede vi, at termostatventilerne på fle-

re radiatorer var gamle, hvorfor varmen 

var svær at regulere. Det er der nu rettet 

op på med nye ventiler, der styrer var-

men bedre og dermed giver et bedre ar-

bejdsklima for de ansatte. 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2011

Af Jann Besenbacher

Kasserer
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• TR incl. akutrefusioner

Igen i år har vi måttet konstatere, at po-

sten ”Akutrefusion” til Hedensted kom-

mune er svær at budgettere, vi har haft 

en del af vore TR med på KSØ´s 3 dages 

kursus ligesom kredsen i år arrangerede 

en dags tur for TR til kongressens åbning 

i København

Vi kan også konstatere, at lønninger-

ne stiger ligesom de fleste skoler nu hu-

sker at søge om refusionen og desuden 

er kørselsudgifterne til TR blevet mar-

kant højere.

• Kursusudgifter

Vi havde mange TR med på KSØ kurset, 

det er jo positivt, men giver så også en 

større kursusudgift. Desuden har vi af-

holdt det traditionelle kursus for skolele-

dere og TR, hvor der i år var inviteret TR 

suppleanter med.

Særlig Fond · side 22
Indtægter:

Dette var første år uden lejeindtægten 

fra Hedensted kommune. Vi har fort-

sat tørre kælderlokaler, der står tomme, 

men om de kan lejes ud er nok spørgs-

målet.

Renteindtægterne var også her på et 

meget positivt leje.

Udgifter:

Vi har i 2011 fået vandskuret og malet 

alle murstensvæggene på kredskonto-

ret, så lokalerne nu er lyse. Trappen mod 

Rådhuset er også blevet renoveret.

Vi har desuden fået sat nye termo-

statventiler på alle husets radiatorer.

Vi har på kontoen ”Øvrige udgifter” 

haft en stor reparation på bomanlægget, 

der pludselig satte sig fast og dermed ik-

ke virkede efter hensigten.

Det viste sig desværre, at vi ikke hav-

de tegnet en vedligeholdelseskontakt, 

men det er sat i værk fra 2012. 
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SÆRLIG FOND · Kreds 116
Driftsregnskab for perioden 1.1 - 31.12 2011

 INDTÆGTER

 Kopimaskine ...................................................................................... 15.913,64  Note 1

 Huslejeindtægte ............................................................................... 61.200,00  

 Renteindtægter .......................................................................................869,17  

 Renteindtægt obligationer ............................................................... 42.369,00  

 Kursreguleringer...................................................................................4.344,21  

 INDTÆGTER I ALT ...........................................................................124.696,02  

 

 UDGIFTER

 Vedligehold ejendom ....................................................................... 50.136,89  

 Administration ................................................................................... 15.000,00  

 Forsikring ..............................................................................................7.782,50  

 Ejendomsskat .................................................................................... 14.598,90  

 Alarm ..................................................................................................  8.709,20  

 Øvrige udgifter .................................................................................. 11.652,88  

 UDGIFTER I ALT ..............................................................................107.880,37  

 

 Periodens resultat ....................................................................... 16.815,65 

 NOTE 1 Lån kopimaskine 

1. Lån kopimaskine 

2008 

Køb kopimaskine  71.250,00 

Afdrag 2008 bilag 2013  15.913,64 

Ultimo 2008  55.336,36 

2009 

Primo 2009  55.336,36 

Afdrag 2009 bilag 2001  15.913,64 

Ultimo 2009  39.422,72 

2010 

Primo 2010  39.422,72 

Afdrag 2010 bilag 2020  15.913,64 

Ultimo 2010  23.509,08 

2011 

Primo 2011  23.509,08 

Afdrag 2011 bilag 2019  15.913,64 

Ultimo 2011  7.595,44
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SÆRLIG FOND · Kreds 116 
Status pr .  31.12. 2011

 AKTIVER

 Lån & Spar konto 1089800508 ......................................................153.388,29 

 Niels Espes Vej 10 (Vurd. 1.500.000 januar 2011) ................  1.656.552,43 

 Obligationsbeholdning ...................................................................750.761,61 

 AKTIVER I ALT.............................................................................2.560.702,33 

 

 PASSIVER

 Gæld:

 Egenkapital

  Formue primo .......................................... 2.543.886,68 

  Årets resultat ................................................. 16.815,65 

 Formue ultimo ....................................................................... 2.560.702,33 

 PASSIVER I ALT ...........................................................................2.560.702,33 

 

Hedensted den 23. januar 2012

  

Jann Besenbacher Kenneth Reinholt

Kredskasserer  Kredsformand
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BUDGET 2012      

INDTÆGTER  2012 2011

Kontingent ...................................................... 1.722.978,00  .......................1.708.680,00 

Akutfond ............................................................. 370.000,00  ..........................360.000,00 

Særlig Fond .........................................................  15.000,00  ............................ 15.000,00 

Renter ................................................................... 28.000,00  ............................ 28.000,00 

I alt ................................................................ 2.135.978,00  .................... 2.111.680,00 

UDGIFTER

Løn

Kredsstyrelse  1925 timer .........................  601.087,62  ......................... 641.000,00 

Konsulent 1924 timer .........................  651.035,69  ..........................638.500,00 

Sekretær 1205 timer .......................... 242.484,58  ......................... 243.500,00 

Rengøring ............................................................. 14.000,00  ............................ 14.000,00 

Administration .....................................................  90.000,00  ..........................110.000,00 

Husleje, varme, vand og el ............................... 108.000,00  ..........................105.000,00 

Møder m.v.

Kredsstyrelse ........................................................ 39.000,00  ............................ 34.000,00 

Tillidsrepræsentanter incl AKUT refusion ......... 160.000,00  ..........................100.000,00 

Kurser .................................................................... 90.000,00  ............................ 90.000,00 

Medlemsmøder ..................................................  30.000,00  ............................ 30.000,00 

Faglige klubber .................................................... 11.400,00  ............................ 11.100,00 

Kredssamarbejder ................................................ 16.000,00  ............................ 14.000,00 

Hensættelse til medlemstur ............................... 30.000,00  ...........................  30.000,00 

Hensættelse til kongres ...................................... 10.000,00  ............................ 15.000,00 

Kredsblad ................................................................ 3.000,00  ............................ 10.000,00 

Pensionister .......................................................... 15.000,00  ............................ 15.000,00 

Diverse .................................................................... 5.000,00  .............................. 5.000,00 

I alt ................................................................ 2.116.007,88  .....................2.106.100,00 

Resultat før afskrivninger .................................... 19.970,12  .............................. 5.580,00 

Afskrivninger ........................................................ 21.800,00  ...........................  21.800,00 

Årets resultat .....................................................  -1.829,88  ........................  -16.220,00 
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INDTÆGTER

Kontingentet er i budgettet beregnet 

med udgangspunkt i det aktuelle med-

lemstal pr 1. januar 2012, så vi kan have 

et så realistisk tal som muligt.

Akutfonden er beregnet på det ni-

veau, der var kendt ud fra de udmeldin-

ger, vi har fået via Danmarks Lærerfor-

ening. 

Renterne er i budgettet sat til sam-

me niveau som i 2011 på trods af, at af-

kastet har været markant bedre end 

det budgetterede, men den nuværende 

usikre økonomiske situation gør, at vi er 

lidt forsigtige her.

UDGIFTER

Lønudgifter:

Der er i de budgetterede lønudgifter for 

kredsstyrelsen taget højde for de ændrin-

ger i timetal, som er foreslået under punkt 

BEMÆRKNINGER BUDGET 2012

Af Jann Besenbacher

Kasserer

5 på generalforsamlingens dagsorden.

Lønstigningerne der er udmøntet den 

1. januar 2012 er indregnet. Det skal be-

mærkes, at der i 7/12 af 2012 er regnet 

med de nuværende frikøbstimetal, så 

det er først fra 1. august 2012, de nye ti-

metal træder i kraft.  Derfor er disse ti-

metal indregnet med 5/12.

Husleje, m.m.

Vi har som omtalt i fremlæggelsen af 

regnskabet haft en meget stor vandud-

gift i 2011, så derfor har vi tilpasset ud-

giften i forhold til dette. Vi har samtidig 

et håb om, at de nye varmeventiler kan 

sænke vores udgift til fjernvarmen.

TR

Vi har konstateret større og større udgifter 

på denne konto i de seneste år, så derfor 

har vi sat beløbet markant op i 2012.

Pensionistsamarbejdet 

Vi har på trods af de mindre udgifter, der 

har været i 2011 fortsat med at afsætte 

15.000 kr.. 

Hensættelse til kongres 

Vi har her valgt at afsætte 5.000 kr. min-

dre end vi tidligere har gjort. 

Det skyldes, at der i de seneste år ik-

ke har været et så stort forbrug på de 

hensatte midler og, at der i 2012 på 

trods af den ekstraordinære kongres kun 

er regnet med en lille kongres, hvor det 

kun er de 2 kongresdelegerede, der skal 

med.
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Foreningssangen

Der går gennem tiden en strømning, som ikke kan dø,

af arbejdets sang og af tankernes spirende frø.

Hvert et slægtled skal finde sin vilje, sit håb og sin tro

- finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro.

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp,

som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp,

- som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid

for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid.

Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med,

i tro på at børnenes drøm kan bli’ virkelighed.

Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv,

hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav.

Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang.

Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang.

I en brændende verden, hvor mennesker sulter ihjel,

kan vi vise, vi alle har ansvar for mer’ end os selv.

Lad os glæde os over det udsyn, vort arbejde gi’r

ved en daglig forening af gamle og nye værdier.

Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved:

Der hvor menneskets værd bli’r forsvaret må vi være med.

I t
id
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s 
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t 
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Det er forår. Alting klippes ned.

Der skæres i buskadser og budgetter.

Slut med fordums fede ødselhed.

Vi begynder at træne til skeletter.

Jeg blir fem år ældre ved hvert indgreb i min pung,

men når forårssolen skinner - blir jeg ung.

Lad kun falde, hvad der knap kan stå…

Men i så fald sku´ jeg altid komme kryv´ende,

hver gang skatten gir sig til at flå

mine sidste mønter fra mig hver den tyv´ned –

jeg blir tom i hjernen, træt og tung i sjæl og krop,

men når forårssolen skinner - står jeg op!

Og jeg fægter med min sparekniv.

Men den skraber bare hult i sparegrisen.

Der er ikke meget tegn på liv.

Selv i vinter var der dog en ko på isen.

Jeg har længe næret en istap ved min barm,

men når forårssolen skinner - blir jeg varm!

Solen skinner på fallittens rand.

Derfor denne dyrekøbte randbemærkning:

Der er caries i tidens tand.

Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning!

Snart skal jeg og mine sidste tænder skilles ad,

men når forårssolen skinner - blir jeg glad!

Tag da kun min sidste spinkle mønt.

Livets sol er min den sidste del af livet,

for som solfanger er jeg nu begyndt

at forstå, at Alt og Intet er os givet.

Og en gang går solen sin runde uden mig

men når forårssolen skinner - lever jeg.
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HEDENSTED
HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM

LÆRERKREDS 116

Juelsminde
Hedensted

Tørring - Uldum

Brædstrup

Gedved

Horsens
Kreds 114

Give

Jelling

Egtved Børkop

Lunderskov

Vamdrup

Vejle
Kreds 113

Fredericia
Kreds 112

Kolding
Kreds 111

HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM

Hedens ted  Lærerkreds  116

Nørre Snede

KREdSStyRELSEN:
Formand

Kenneth Reinholt, KoKborgvej 4, 7323 give

mail: kere@dlf.org ☎ 7573 4078
næstFormand

ole BjeRRe MaRtinussen, Koldingvej 176, 7100 vejle

mail: obma@dlf.org ☎ 7640 0099
Kredsstyrelsesmedlemmer:
leif VesteRgaaRd, lysagervænget 43, 8722 Hedensted

mail: ☎ 2087 8189

lillian Bech jensen, bredalvej 83, 8722 Hedensted

mail: becHs@mail.tele.dK ☎ 7589 3499

chRistian steffensen, præstevænget 14, 8732 Hovedgaard

mail: cHrms@stoFanet.dK ☎ 7566 1846

KREdSKONtOR:
Niels Espesvej 10
8722 Hedensted
☎ 7674 1900 fax 7589 7338
Mail: 116@dlf.org 
Telefontider:
Mandag - fredag  kl. 8:30 - 13:30

BLAdudGIvER:
Hedensted Lærerkreds 116 ☎ 7674 1900

REDAKTION & LAYOUT:

Ling Døssing · mail: ling@ddsign.dk ☎ 7569 3188

TRYK:

Kreds 116´s eget Tryk

træFFetider

KredsFormand KennetH reinHolt træffes efter aftale
sagsbeHandler jann besenbacHer  træffes mandag til fredag fra 8:30 – 13:30
 - eller efter aftale.


