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Referencer til dagsorden 

  

Kredsstyrelsen foreslår følgende til de enkelte punkter på dagsordenen: 

 

Pkt.1.  

A. Kredsstyrelsen foreslår Rikke Vagn-Hansen, kredsformand, Vejle Lærerkreds 

B. Forslag om forretningsorden er optrykt på side 3 

 

Pkt.3. Regnskabet for kredsen og Særlig fond er optrykt på side 7-10 

 

Pkt.4. Der er ikke indkommet forslag 

 

Pkt.6. Forslag til budget 2021 er optrykt på side 14 

 

 

 

Forslag til kredskontingent 2021 (uændret): 

Fraktion 1 og 2 medlemmer  kr. 257,00 pr. måned. 

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

Fraktion 6 medlemmer  kr. 16,00 pr. måned.  
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Forslag til forretningsorden, virtuel generalforsamling 10/3 2021  

 

 

1. Mødet, der afvikles via Microsoft Teams, åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 

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, ud-
sættes afstemningen om den samlede beretning til efter behandlingen af disse punkter. 

4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes.  
Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 

5. Deltagere, der ønsker ordet, indtegner sig ved at klikke på funktionen ”række hånden op” i Teams. 
Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstille-
ren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren 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 under generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til dirigenten via mail til 
116@dlf.org. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforlag sættes til afstem-
ning. 

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog vedtægternes § 14 om vedtægtsæn-
dringer. Afstemninger foregår via afstemningsfunktionen i Teams. 

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



4 

Kontorberetning af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand 

2020 stod i den grad i coronaens tegn og vi er jo fortsat 

undervejs, men begynder vel så småt at ane lidt lys for 

enden af tunnelen. Jeg vil i nedenstående kun i be-

grænset omfang berøre følgerne af corona, men den 

øvrige kredsstyrelse berører temaet i forhold til arbejds-

liv, pædagogik, arbejdsmiljø m.m. på de følgende sider. 

Kredskontoret under forandring 

Sommeren 2020 sagde vi som bekendt farvel til en in-

stitution i Hedensted Lærerkreds, da vores mangeårige 

konsulent, Jann Besenbacher, gik på velfortjent pensi-

on. Vi ansatte i stedet Claus Andersen som sagsbe-

handler og er glade for, at vi fik ansat en så rutineret og 

kompetent person, når de store sko efter Jann skulle 

udfyldes. Forskellige grader af nedlukning har ikke gi-

vet de mest optimale vilkår for at få sluset en ny ind i 

huset, men vi oplever på trods heraf, at det er lykkes 

tilfredsstillende. 

A20 

De såkaldte periodeforhandlinger om lærernes arbejds-

tid rullede sidste forår og efter et par udsættelser lande-

de en arbejdstidsaftale mellem KL og Lærernes Cen-

tralorganisation kort tid efter sommerferien 2020.  

Aftalen, A20, var ikke den centrale arbejdstidsaftale, 

som mange - inklusiv jeg selv - havde drømt om, men 

den var dog på mange områder markant bedre end Lov 

409 og vigtigst af alt, så lagde den et nyt fundament for 

drøftelser af lærernes arbejdstid byggende på transpa-

rens, involvering af lærerne og TR i forhold til priorite-

ring samt en helt ny anerkendelse af lærerne og lærer-

kollektivets betydning. Vi ville langt hellere have haft 

noget mere håndfast, og det er der heller ingen tvivl 

om, at medlemmerne på skolerne også ville. Jeg var til 

klubmøder på en række skoler inden afstemningen, 

hvor debatten var levende, og det var helt tydeligt - helt 

som forventet - at behovet for en bedre regulering af 

lærernes arbejdstid er enorm.  

Ca. 2/3 af DLF’s medlemmer stemte for A20, og derfor 

er implementeringen af den nu i fuld gang landet over 

og også her i kommunen. 

Budget 2021 i Hedensted Kommune 

I foråret 2020 vedtog Hedensted Kommune en ny sko-

lepolitik og vi fik kommunens egen analyse af, hvordan 

finansieringen af skolevæsnet så ud. Helt i tråd med 

Hedensted Lærerkreds’ analyse året før, som byrådet 

modtog sommeren 2019, kom kommunen frem til kon-

klusionen, at folkeskoleområdet i kommunen er seriøst 

underfinansieret. 

Derfor var konklusionen i kommunens analyse også, at 

området burde tilføres 33 mio. kroner ekstra årligt. 

Budget 2021, der blev forhandlet i efteråret 2020 blev 

dog en gevaldig maveplasker, da politikerne ikke lytte-

de til deres egen analyse, og desværre undlod at be-

tænke skoleområdet i mærkbar grad. I praksis betød 

det, at de alt for høje undervisningstimetal, der er hver-

dagen for lærere i kommunen, ville fortsætte uændret i 

2021. Et lille lys i mørket var dog at finde i forligstek-

sten, hvoraf det fremgik, at forligspartiernes ambition 

var at implementere A20 i Hedensted ”via en ny lokal 

og mere forpligtende aftale med et rimeligt forhold mel-

lem undervisning og forberedelse, samt mere fleksibel 

tilstedeværelse i forhold til individuel forberedelse”. 

Koblet sammen med den manglende økonomiske prio-

ritering af skoleområdet var det svært at forestille sig en 

løsning, der skaber et rimeligt forhold mellem undervis-

ning og forberedelse, men byrådets flertalsgruppe 

sendte dog alligevel nye signaler, der gav håb om et 

bedre afsæt for forhandlinger om en lokalaftale. 

Hedensted-aftalen 

Umiddelbart før vinterferien indgik vi og Hedensted 

Kommune en lokalaftale om arbejdstid på folkeskoler-

ne. Vi har prøvet til flere gange i de sidste år, men har 

ikke kunnet løse de grundlæggende knaster, så det 

ville medføre reelle forbedringer og derfor har det afta-

lemæssigt været tyndt siden 2013, selvom vores fælles 

forståelse fra 2015 dog fik skabt rammer for noget flek-

sibilitet. A20, Lærerkommissionens rapport samt tek-

sten fra budgetforliget bidrog i fællesskab til et andet 

afsæt for forhandlingerne og efter mange timers drøftel-

ser landede vi altså et resultat, som nu skal bringes til 

at fungere på skolerne. 

Det kommer ikke af sig selv, og for at sikre, at forbed-

ringerne på tekst bliver til oplevede forbedringer, har vi 

brug for at løfte det i fællesskab. Bl.a. derfor har vi invi-

teret til medlemsmøder d. 16/3, så vi kan forklare bredt 

om aftalens indhold og intentioner.  

Som kreds skruer vi i det kommende år op for vores 

indsats både i forhold til uddannelse af TR til den nye 

rolle og i forhold til, at kredsstyrelsen kan understøtte 

udviklingen i arbejdet med arbejdstid på alle skoler. Til 

det prioriterer vi nogle af de opsparede ressourcer fra 

et coronaramt 2020. 

Kommunalvalg 2021 

Til november er der igen kommunalvalg og vi er meget 

opmærksomme på, at dette valg har enorm betydning 

for de områder, hvor vores medlemmer er ansat. Vi 

agter naturligvis at få politikerne i tale i forhold til skole-

analysens konklusioner og den manglende økonomiske 

prioritering, men også på de øvrige medlemsområder 

vil der være en mulighed for at afkræve de håbefulde 

kandidater nogle svar. 
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Pædagogiske forhold  af Carsten Nielsen, næstformand 

Virtuel undervisning 

Da jeg for et år siden skrev på et indlæg til dette 

blad, rakte fantasien ikke til at forestille sig, at en 

stor del af undervisningen i det kommende år ville 

komme til at foregå virtuelt.  

Undervisningen er med tiden blevet opgraderet 

med virtuelt klasseværelse og grupperum samt en 

masse hyggeaktiviteter for at styrke trivslen - her-

under kagebagning, tegn og gæt, quizzer i alle af-

skygninger og ikke mindst de uundværlige trivsels-

samtaler med de enkelte elever.  

På trods af det kan virtuel undervisning på ingen 

måde konkurrere med en fysisk undervisning. Af-

hængigheden af portalundervisning er alt for stor, 

alt tager længere tid online, og arbejdet med at læ-

re nyt stof er en stor opgave især for dem, der har 

det lidt svært med skolen.  

En nylig offentliggjort undersøgelse viste, at det 

faglige spænd i klasserne er øget markant under 

nedlukningen, hvilket sikkert skyldes, at de fagligt 

stærke bedre kan rumme fjernundervisningen, 

mens de elever, der har brug for ekstra hjælp, en-

ten ikke får det eller ikke efterspørger det.  

Virtuel undervisning egner sig simpelthen ikke til 

folkeskolen, da det folkeskolen kan er en samlet 

pakke af dannelse, trivsel og læring. Eller som en 

af mine elever meget tørt udtrykte det ”Man kan 

godt lære lidt, men alt det sjove er væk”. 

Jeg håber at vaccinerne kan få bugt med de 

sundhedsmæssige problemstillinger, og at vi kan få 

alle elever tilbage i skolen snarest. De har så me-

get brug for det. 

I øvrigt kom jeg her under en af snestormene til at 
tænke på at ”snefri” ikke længere findes - der vil 
selvfølgelig bare blive dikteret virtuel undervisning. 

Også her fik jeg lidt ondt af eleverne, da jeg tænkte 
tilbage på min egen skoletid, hvor en helt uventet 
fridag, der kunne bruges på at lege og kælke var 
en mindeværdig oplevelse.  
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Arbejdsmiljø  
Af Mette Damgaard Andreasen, kredsstyrelsen 

Covid-19 har i den grad sat sit præg på vores hverdag 
og på vores arbejdsmiljø gennem snart et år nu. Speci-
elt det psykiske arbejdsmiljø på skoler vil typisk blive 
påvirket, når arbejdsgange og relationer ændres, og de 
mange omstillinger og ofte delvist uklare retningslinjer er 
med til at skabe en usikkerhed for mange lærere – både 
de, der stadig varetager fjernundervisning og de, der er 
fysisk til stede på skolerne. For nogle fylder bekymrin-
gen for kvaliteten af det faglige niveau. Det er svært at 
levere samme kvalitet i undervisningen, som man plejer, 
og mens nogle finder mening i det nye, er der også rig-
tig mange, som oplever et enormt meningstab i arbejdet 
og føler sig utilstrækkelige og udfordrede på at udføre 
deres kerneopgave. Samtidig påvirkes også det fysiske 
arbejdsmiljø i høj grad for de, der varetager fjernunder-
visning, når de helt uvant skal sidde eller stå foran en 
skærm i mange timer, mens de forsøger at hjælpe ele-
verne på bedste vis. Mange lærere beretter om smerter 
i ryg og nakke og ikke mindst om en udtalt mental træt-
hed efter mange timers daglig skærmundervisning. 

For andre fylder det rigtig meget at stå i forreste linje, 
hvor den fornemste opgave i lang tid har været at lære 
eleverne at holde afstand, vaske hænder og planlægge 
anderledes aktiviteter. Frustrationen over manglende 
eller mangelfuld rengøring gør det ikke lettere at stå i 
denne frontlinje, og mange er samtidig pressede over 
bekymringen for at blive smittet og give smitten videre. 

For næsten alle gælder det, at der er opstået en følelse 
af isolation fra kolleger. De savner det faglige fælles-
skab og den sociale kontakt, som har rigtig stor betyd-
ning for trivslen på den enkelte arbejdsplads. 

Det er vigtigt, at man på de enkelte skoler sætter fokus 
på, hvordan kolleger oplever situationen, om der er kol-
leger, der har brug for hjælp og støtte fra ledere eller 
kolleger, og at man sammen forsøger at finde løsninger, 
så fællesskabet mellem medarbejdere opretholdes. 

I 2013 forsøgte man bl.a. at undergrave tillidshvervet og 
fagforeningernes indflydelse. Med A-20 er det nu tyde-
ligt, at dette er slået fejl. TR har fået en helt central rolle 
og skal være direkte medvirkende til at få A-20 til at leve 
ude på skolerne. I den netop underskrevne Hedensted-
aftale er dette blevet understøttet yderligere gennem 
aftalte vilkår og tid på TR-rollen. 

For at være endnu bedre klædt på til at løfte denne nye 
TR-rolle, kalder det på efteruddannelse af TR'erne i 
kommunen. Hovedforeningen og kredsen varetager 
denne opgave. I uge 9 blev der fx afholdt et webinar for 
TR'erne omhandlende A-20, i uge 11 kommer turen til 
den lokale aftale, og der vil løbende komme flere til.   

Det seneste år har været præget af usikkerhed og fysisk 
afstand. Dette har haft direkte indflydelse på de nyvalgte 
TR'er, der har gennemført TR-uddannelsen. Flere af 
modulerne og møder med kredsen er blevet gennemført 
virtuelt. Vi håber dog, at det nye hold med opstart i au-
gust igen kan deltage fysisk i uddannelsen. 

For medlemmerne afholder kredsen to online møder 
tirsdag d.16.marts, hvor Hedensted-aftalen vil blive præ-
senteret og foldet ud. Der er en række ting, der bliver 
anderledes fra næste skoleår, og derfor opfordrer vi 
kraftigt til, at man prioriterer at deltage. 

Vi glæder os også meget til, at det bliver muligt at mø-

des i større forsamlinger, således at vi igen kan afholde 

medlemsarrangementer som fx medlemstur. 

TR-rollen i en ny virkelighed  
Af Jesper Brøchner Gravesen, kredsstyrelsen 
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Kommentarer til regnskab 2020 
Af Carsten Nielsen, kredskasserer 

Som det fremgår af regnskabet, er vi endt med et overskud på kr. 505.724,84, hvor vi konservativt hav-
de budgetteret med et underskud på kr. 27.236,00. 

 

Vi var på forhånd klar over, at 2020 ville blive et underligt regnskabsår for Hedensted Lærerkreds. Det 
var der flere grunde til, herunder at Jann gik på pension, og vi ansatte Claus som sagsbehandler på et 
lavere timetal. Ligeledes indtrådte Ole i DLF´s hovedstyrelse, hvilket betyder, at dele af hans frikøb be-
tales centralt fra DLF. En anden ændring var, at jeg overtog kassererposten fra Jann. 

Coronaen har selvsagt betydet, at en stor del af vores udgifter til medlemsarrangementer er reduceret 
betragteligt, men vi satser på revanche i indeværende år. 

 

Der er poster i regnskabet, der kræver en uddybning, som jeg vil beskrive herunder: 

 

Indtægter:  

Vores indtægt på medlemskontingent var en smule lavere end budgetteret, men vi forventer at lande 
nogenlunde samme sted i år, da vi heldigvis har et stabilt medlemstal. 

Vi er som mange andre i den situation, at vi er ramt af negative renter. Det er umuligt at undgå i forhold 
til vores likviditetsbehov, men vi forsøger selvfølgelig at begrænse det mest muligt. 

Oles frikøb til hovedstyrelsen er bogført under særlige indtægter. Vi havde bevidst ikke budgetteret med 
denne indtægt, da vi på daværende tidspunkt ikke kendte omfanget af den. 

 

Udgifter: 

Alle vores medlemsrelaterede udgifter er mindre end budgetteret, da muligheden for fysiske møder har 
været meget begrænset grundet pandemien. Af eksempler kan nævnes generalforsamling, medlemstur, 
virtuel TR-uddannelse og pensionistsamarbejde.  



11 



12 



13 



14 

Budget 2021 
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Repræsentationer:  

Hedensted Lærerkreds er pt. repræsenteret følgende steder (dertil kommer en række forskellige arbejdsgrup-

per af kortere varighed): 

 

Danmarks Lærerforenings kongres: 

Samles ordinært en gang årligt og er DLF’s øverste myndighed. 

Delegerede: Mette Damgaard Andreasen og Carsten Nielsen (Mette  har  siden 1/1-20 været delegeret pga. Oles plads i 

Hovedstyrelsen). 

 

Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse: 

DLF’s politiske ledelse. 

Rep.: Ole Bjerre Martinussen, Næstformand i Overenskomstudvalget. 

 

Kredssamarbejdet Østjylland (KSØ): 

Samarbejde mellem kredse under DLF (Aarhus, Horsens, Silkeborg, Randers, Favrskov, Skanderborg-Odder, Djurs og 

Hedensted). 

Rep.:- KSØ (overordnede forhold): Ole Bjerre Martinussen og Carsten Nielsen 

- Arbejdsmiljø: Mette Damgaard Andreasen 

- Pædagogisk udvalg: Carsten Nielsen 

- Kursusforum: Jesper Brøchner Gravesen 

 

Hedensted Kommunes HovedMED: 

Kommunaldirektør, chefer, repræsentanter for hovedorganisationerne og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Rep.: Ole Bjerre Martinussen, næstformand, udpeget af FTF. 

 

OmrådeMED, Læring: 

Chef for området, lederrepræsentanter, repræsentanter for de faglige organisationer og arbejdsmiljørepræsentanter. 
Rep.: Carsten Nielsen, Mette Damgaard Andreasen, Jesper Brøchner Gravesen og Inger Løvstad. 

 

Partsudvalg vedrørende kompetenceudvikling 

Kommunalt udvalg med repræsentanter fra Afd. for Læring, BUPL, Skolederforeningen og Hedensted Lærerkreds 

Rep.: Carsten Nielsen 

 

”Kvartalsmøder”  

Faste møder 4-6 gange årligt med chefen m.fl. fra Hedensted Kommunes Afd. for Læring, skoler, 

Rep.: Ole Bjerre Martinussen, Carsten Nielsen og Claus Andersen. 

 

Bestyrelsen i FH Horsens-Hedensted: 

Fagbevægelsens Hovedorganisations lokale sektion for de faglige organisationer. 

Rep.: Ole Bjerre Martinussen 

 

FTF-kommunegruppe 

Samarbejde med de øvrige faglige organisationer i Hedensted Kommune, der oprindeligt hørte under FTF. 

Rep.: Ole Bjerre Martinussen 
 

Lokalråd for Lån & Spar Bank, Aarhus 

DLF har sammen med de øvrige faglige organisationer fra ejerkredsen plads i de lokalråd, der er oprettet i alle bankens 

afdelinger. 

Rep.: Carsten Nielsen (på vegne af KSØ) 
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Kredskontor : 
Niels Espesvej 10 

8722 Hedensted 

Telefon: 76 74 19 00 

 

E-mail: 116@dlf.org 

Hedensted 

Lærerkreds 

Telefontider: 

Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:15 

Fredag kl. 8:00 - 12:00 

 

Sagsbehandler Claus Andersen 

træffes i telefontiden  eller efter 

aftale 

Kredsstyrelsen: 
 

FORMAND 

Ole Bjerre Martinussen 

Mail: obma@dlf.org  

 

NÆSTFORMAND 

Carsten Nielsen 

Mail: cabn@dlf.org  

 

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Mette Damgaard Andreasen 

Mail: mdan@dlf.org  

 

Jesper Brøchner Gravesen 

Mail:  jegr@dlf.org  

Besøg vores hjemmeside: 

www.dlf116.dk 


