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Hvad vil vi med skolen? 

Det har i flere kommuner været genstand for drøftelse. Hvad er det vi vil med 
folkeskolen og hvad forstår vi ved kvalitet i undervisningen? 

Flere kommuner har gang i en proces med involvering af alle interessenter 
om skolen. Danmarks Lærerforening har lagt op til at vi skal have et 
skoleideal. Hvad er en god skole? 

Men hvad sker der i Haderslev Kommune. Der beslutter andre for os. Vi skal 
deltage i læringsledelse, vi skal have læringsmålstyret undervisning, de 
frivillige nationale test er i Haderslev obligatoriske, alle eleverne skal have pc-
er eller devices, som det åbenbart hedder nu og vi skal bare gøre tingene på 
en anden og mere spændende måde. Det hedder undervisningsdesign.  

Men har man spurgt lærerne?  Nej. Har man spurgt skolebestyrelserne? Nej. 
Har man spurgt skolelederne? Nej det tror jeg ikke. Det hele bliver presset 
ned oven fra. Dvs. ingen får ejerskab til det, man skal arbejde med. Al 
forskning viser, at når man ikke har ejerskab, er det rigtigt svært at engagere 
og involvere sig i udviklingen. 

Folkeskolen er så vigtig en institution, at det kræver at alle de professionelle 
omkring skolen skal involveres og inddrages. Og det danske demokrati er et 
repræsentativt demokrati og i Haderslev er det Haderslev Lærerkreds, der 
varetager lærernes interesser. Det er vi valgt til. Og gør vi det ikke godt nok 
eller som medlemmerne synes, så står vi til ansvar hvert andet år.  

Det kan være fint nok, at Haderslev Kommune spørger en lærer med særlig 
engagement i eet område, hvad hun synes. Men hun repræsenterer altså kun 
sig selv. Ikke andre. (Det vender jeg tilbage til i min beretning). 

Derfor vil Haderslev Lærerkreds tage initiativ til, at interessenterne i 
Folkeskolen i Haderslev sætter sig ned og drøfter, hvad vi vil med skolen. 

Samtidig er vi nødt til at diskutere, hvad kvalitet i undervisningen er? 

Jeg mener ikke, at det er kvalitet, når en lærer står alene med 50 elever, eller 
150. 

Det er opbevaring. 

Jeg mener heller ikke det er kvalitet, når en lærer underviser en 9. kl. med 26 
elever, mens læreren samtidig skal passe nabo-9.-klassen? 

Jeg mener ikke det er kvalitet, når en del af undervisningen foretages af ikke-
uddannede lærere. Og i denne kategori hører også pædagogerne. 
Pædagogerne skal ikke undervise. De har nogle andre kvaliteter, som vi skal 
udnytte i skolen, men de skal ikke undervise, bare fordi de er billigere i drift. 
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Skolen skal i stedet for i fællesskab udnytte de kompetencer som lærerne har 
og de kompetencer som pædagogerne har.  

Borgmesteren, udvalgsformanden for Børn og Familie, borgmesterkandidaten 
for Socialdemokraterne og jeg har i en fælles pressemeddelelse om 
undervisningstiden, som jeg vender tilbage til senere i beretningen, skrevet 
følgende i enighed (citat): Haderslev Kommune vil i fortsat konstruktiv dialog 
med Haderslev Lærerkreds fremadrettet arbejde på, undervisningstimetallet 
kan nedsættes uden at det går ud over kvaliteten, så der kan frigives tid til 
øvrige opgaver, forberedelse og efterbehandling.(citat slut). 
Men hvordan kan vi sikre, at det ikke går ud over kvaliteten, hvis ikke vi har 
drøftet, hvad kvalitet er.  
Jeg kan sagtens forelæse for 150 8. klasses elever om renter og vækst i 
matematik. Men er det kvalitet? Nej, for jeg kan ikke leve op til lovens krav, 
om hyppig opfølgning, om individuelle hensyn og om feedback. 
Det kan man gøre på et universitet, hvor man må formode, at de der har 
meldt sig til et studie har nogle forudsætninger for det og derfor kan følge 
med.  I Folkeskolen er vi forpligtet til at have alle med, vi er forpligtet til at 
fortælle hr. og fru Petersen, hvordan det helt præcis går med deres lille Anton 
og vi er forpligtet til at så mange som mulig får en ungdomsuddannelse. 
 
Haderslev Lærerkreds vil snarest muligt indkalde de parter, der er 
interessenter i skolen og få en bred drøftelse af Hvad vi vil med skolen og 
Hvad der er kvalitet i undervisningen. 
 
Heldigvis har vores nye undervisningsminister en helt klar holdning på 
undervisningsområdet. Det er lærere, der kan undervise, det er lærere, der er 
uddannet til at undervise. Så selv om en af skolereformens største kritikere 
nu er låst som minister for området og skal tale en regerings sag, så er der 
mange positive ting at notere sig. Nu ved jeg jo tilfældigvis, at der et 
familiemedlem til undervisningsministeren her i salen og jeg går da stærkt ud 
fra at hun gør sit bedste for at fortælle hende om virkeligheden. 
 
Jeg vil gerne vende tilbage til pressemeddelelsen, som jeg omtalte kort. Den 
kom jo her sidst i januar og var afslutningen på en noget underlig proces. 
Haderslev Kommune lavede en undersøgelse af uv.timetallet for lærerne i 
Haderslev Kommune ved brug af et regneark fra Kommunernes 
Landsforening(KL). Vi havde allerede i Haderslev Lærerkreds inden lavet 
samme øvelse, men vi tog de faktiske uv-timetal fra opgaveoversigterne og 
det gav pudsigt nok nogle helt andre tal. 
Det oplyste jeg Kommunen om og sagde, at de ikke burde udlevere deres tal. 
For de var ikke korrekte. Alligevel blev det til en pressemeddelelse d. 15. 
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november, hvor der stod at uv-timetallet i gennemsnit i Haderslev var 747.   
Man pralede af det og udtalte stor ros til skolelederne fordi de havde evnet at 
få tallet så langt ned. 
Jeg blev dog efterfølgende indkaldt til en validering af tallene. Det viste sig 
så, at der for det første var fejl i indberetningen, men der var også tale om 
mærkelige udregninger. Når man putter ting i en maskine og der så kommer 
åbenlyse forkerte resultater ud, så burde man tjekke maskinens indhold, i 
dette tilfælde KLs regneark. Det har man stadig ikke gjort, men enden af det 
hele blev dog, at kommunen accepterede vores udregninger. Det var også 
svært at ignorere, da det var tal direkte fra kommunens opgaveoversigter. Nu 
blev det gennemsnitlige tal så 788 og det fremgår så af den nye 
pressemeddelelse, som kom d. 31. januar 2017. 
Et alt, alt for højt tal, som jo også dækker over store forskelle fra 730 på 
nogen skoler i gennemsnit og 840 på andre. 
I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at alle de kreative tiltag enkelte 
skoleledere har iværksat for at nedbringe timetallet, de er ikke medregnet. Så 
det reelle tal ville nok være noget højere. 
Så vi skal sammen med Haderslev Kommune, som der står i 
pressemeddelelsen, arbejde på at nedsætte undervisningstimetallet. Og i den 
forbindelse se på, om tildelingsmodellen tildeler retfærdigt. 
Men fordelingen af uv-opgaver halter også på de enkelte skoler. Her varierer 
uv-timetallet på samme skoler også fra 700 til 850 timer. 
Så derfor har skolelederne ude på skolerne også en stor opgave i at fordele 
arbejdsopgaverne mellem kollegerne mere retfærdig. 
 
Lokalaftaler 

Haderslev Kommune har som en af de få kommuner stadig ikke nogen aftaler 
eller fælles forståelser med den lokale lærerkreds. 

Der har været nye møder for at opnå enighed, men forvaltningens 
standardsvar er, at det er politisk bestemt. Forvaltningen har ikke mandat til 
at indgå aftaler. 

Derfor har Haderslev Lærerkreds også forespurgt politikerne direkte i 
udvalget for Børn og Familie om det er holdningen og bortset fra Enhedslisten 
er det holdningen. 

Enhedslisten har på et byrådsmøde opfordret byrådet til, at pålægge 
forvaltningen at lave aftaler med den lokale lærerkreds. Venstre, 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Slesvigsk Parti, De Radikale og de 
konservative stemte alle sammen forslaget ned. Så uanset hvad disse partier 
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siger p.t. og i de kommende 8 måneder op til valget, så er det en 
kendsgerning, at de stemte nej, da de havde muligheden. 

Under alle omstændigheder er det rigtigt sørgeligt og ærgerligt, at Haderslev 
igen skal stemples som bagstræberisk i sin personalepolitik på lærerområdet. 
Er det viljen eller bare sund fornuft, der mangler hos vore byrådspolitikere? 
Dermed står alle parter som tabere! 

Objektivt set har vi i Haderslev Lærerkreds sat barren så lavt, at byrådet med 
kyshånd burde have rakt hånden frem, og dermed skabt ro på området. For 
nogle af byrådets partier eller enkelte byrådsmedlemmer er sagen om en 
lokalaftale åbenbart desværre blevet til en principsag - og så preller gode 
argumenter og sund fornuft som bekendt af. Det er ærgerligt! 3 fjerdedel af de 
danske kommuner – både røde og blå - har kunnet finde ud af at lave aftaler 
med deres lærere. Hvorfor vil Haderslev stadig ikke?  

Haderslev Kommune har i stedet for lavet et administrationsgrundlag 
sammen med BUPL (pædagogerne), FOA (pædagogmedhjælperne) og 
skolelederforeningen. 

Det er ikke et administrationsgrundlag, som Haderslev Lærerkreds kan stå 
inde for og derfor anbefaler vi det heller ikke. Der er ikke noget juridisk forkert 
i administrationsgrundlaget, men det bærer præg af holdninger som ligger 
fjernt fra måden at være lærer på. 

Det er specielt afsnittet om fleksibilitet der er problematisk. Her opfordres 
kolleger til at lave individuelle aftaler med skolelederen. 

Man overser fuldstændig, at individuelle aftaler mellem leder og ansat giver et 
dårligt psykisk arbejdsmiljø og forringer trivslen på arbejdspladsen. Hvorfor 
kan jeg ikke få samme aftale som min kollega? 

Derfor er opfordringen til jer stadig ganske klar fra Haderslev Lærerkreds: Lad 
være med at indgå individuelle aftaler med skoleledelsen om din arbejdstid. 
Udnyt i stedet for de muligheder for fleksibilitet, som loven giver. Brug fix og 
flex til at forme din hverdag, så den passer til dig.   

 
TR-aftale 
 
På et område lykkedes det dog i 2016 at få en aftale, nemlig om TR-vilkår. 
Fremadrettet får TR det, der svarer til 5 timer pr. medarbejder, man er TR for. 
Men trods det at aftalen er på plads oplever vi store vanskeligheder med at 
besætte TR-poster. Vi har været uden TR på Kløvermarken og på Sct. 
Severin, men der har vi heldigvis TR nu. Derimod står vi p.t. uden TR i 
Hoptrup-Marstrup-Vilstrup og på STU (Særlig Tilrettelagt 
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Ungdomsuddannelse) og samtidig er der mange TR-ere der synes, at man er 
i en vanskelig situation som TR, når der ikke er fælles aftaler at rette sig efter.   
 
Inklusion, modtagerklasser, IT og inddragelse af Haderslev Lærerkreds 
 
Men når nu Haderslev Kommune ikke ønsker at lave aftaler med Haderslev 
Lærerkreds, som kunne kvalificere lærerarbejdet, hvordan får Haderslev 
Kommune så indsigt i lærernes hverdag. 
Der har været en arbejdsgruppe om inklusion. Har der været repræsentanter 
fra lærerkredsen? Nej. Der har været en arbejdsgruppe om modtagerklasser. 
Har der været repræsentanter fra Haderslev lærerkreds? Nej. Der har været 
en arbejdsgruppe omkring indkøb af IT. Har der været repræsentanter fra 
Haderslev Lærerkreds? Nej. Og sådan kunne jeg fortsætte.  
Hvordan fungerer demokratiet i Danmark. Det gøres de fleste steder med 
repræsentativ demokrati. De 179 i Folketinget varetager vores alles 
interesser, de 31 i byrådet i Haderslev varetager vores interesser. Haderslev 
Lærerkreds varetager lærernes interesse. Vi har en organisationsprocent på 
96, så stort set alle er dækket ind. Derfor må vi forvente, at når der skal 
inddrages  lærersynspunkter i kommunale beslutninger, så varetages det af 
Haderslev Lærerkreds, fordi det har lærerne valgt os til. Men det er ikke 
sådan, at det foregår. I IT-gruppen er det IT-folk, der er placeret, i 
inklusionsgruppen er det inklusionskonsulenter osv., osv. I andre 
arbejdsgrupper er det ildsjæle, der er placeret. Det er fint med ildsjæle, men 
de repræsenterer altså kun sig selv og når de så oven i købet er udpeget 
fordi de har de rigtige holdninger, så bliver det endnu mere problematisk.  
Det seneste eksempel kom i sidste uge på et byrådsmøde, hvor beslutningen 
om indkøb af devices til alle elever i 4. til 9. kl. blev vedtaget. Borgmesterens 
konklusion efter debatten var, at nu havde pædagoger og lærere drøftet 
sagen grundigt og arbejdsgruppen var enige om at det var en god ide. 
Problemet er, at pædagoger og lærere ikke har drøftet det. Det har nogle IT-
ansvarlige. Hvordan tror I musiklærerne ville svare, hvis de blev spurgt om 
alle elever skulle have 3 instrumenter hver. Det ville de da ganske givet synes 
var en god ide. 
Og det er da fint, at hver elev får en computer, men når kommunen fattes 
penge og det får vi at vide 60 gange om året, så skal der prioriteres. Hvis 
Haderslev Lærerkreds havde været involveret havde vi nok peget på mere 
personale, så vi kunne nedsætte de enorme klassekvotienter vi har, så 
lærerne kunne få mere tid til forberedelse og samarbejde med andre. 
Men vi kan håbe, at der også findes penge til det, når politikerne skal 
anvende de 17 mio. kr. kommunen har fået i fattighjælp. 
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I den forbindelse har jeg lyst til at citere fra en artikel fra sidste uges 
Folkeskolen. Det er Iben Benedikte Valentin jensen, der skriver (Citat) 
Hvorfor forskydes alle Folkeskolens resurser i øjeblikket over til akademiske 
projekter og private aktører? Hvorfor investerer vi ikke i folkeskolelærerne 
selv? Hvorfor tro vi ikke på deres viden og færdigheder? Fordi vi ikke ved, at 
den pædagogiske professionelle kendetegnes ved ydmyghed, selvkritik og 
tvivl. Det er simpelthen for svært at fatte for andre professioner. Så derfor 
fortsætter dette vanvid, hvor pengene fosser ud af folkeskolen til akademiske 
projekter, fond etil private aktører og helt tåbelige opkvalificeringsprojekter i 
alle mulige underlige metoder. Hvis politikere mener, at lærerne er dygtige 
nok, så invester da i Folkeskolelærerne selv og folkeskolen, ikke i alle mulige 
akademiske faggrupper og private projekter.(Citat slut) 
 
Vi kunne for nylig se hvad der skete i Skanderborg Kommune med den 
afghanske dreng, da man skar ned på SSP-arbejdet .     
SSP-arbejdet og det forebyggende arbejde er jo også skåret voldsomt i 
Haderslev.  
 
Et andet stigende problem er inklusionens velsignelser sammenkædet med 
den kendsgerning, at det koster 100.000 kr. hvis skolen ekskluderer en elev. 
Der er ganske enkelt for mange eksempler på elever, der bør have et andet 
og bedre tilbud. Men skolelederne tøver, fordi det rammer skolen på 
økonomien. Men det må aldrig blive et økonomisk spørgsmål om man kan 
inkludere en elev eller ej. Det skal være en fagprofessionel vurdering om en 
elev kan inkluderes eller ej. Hvis en elev forsøges inkluderet uden held er det 
skidt for den pågældende, men det er mindst lige så galt for de børn der også 
har krav på undervisning, nemlig de 27 andre i klassen. Det kan i øvrigt 
undre, at når vi taler om atlenter, så samler vi dem i eliteklasser, men når det 
drejer sig om børn med særlige behov, så skal de med vold og magt ind i 
normalklassen. 
 
I den forbindelse er jeg også nødt til at berøre problematikken omkring 
opførsel og sprog fra eleverne over for lærerne.  
Er det i orden at kalde en lærer for fucking luder eller fede sæk? Nej, det er 
det ikke, og derfor kunne det være særdeles præventivt at opnå en enighed 
med kommunen om, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er. 
Lad os sammen med Haderslev Kommune lave nogle retningslinjer for, 
hvilken opførsel der tolereres i skolerne i Haderslev.  
Det er jo ganske uacceptabelt, at 84 lærere i 2016 har været udsat for 
psykisk eller fysisk vold fra elever. Det hører ingen steder hjemme. 
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Og når vi er i voldsafdelingen, så bliver det også mere og mere problematisk, 
hvilke muligheder lærerne har, når eleverne nægter at udføre det læreren 
beder om. Eksempel: når en lærer gentagne gange har bedt en elev om at tie 
stille uden resultat og derefter beder eleven om at forlade klassen, men 
eleven nægter. Hvad gør læreren så? Ja for 15 år siden tog læreren eleven i 
armen og viste ham ud af klassen. Det gør man ikke i dag og det må man 
heller ikke. Det måtte man heller ikke for 15 år siden, men normerne har 
flyttet sig. 
Men hvilke muligheder har læreren så? Man kan kontakte ledelsen, man kan 
kontakte forældrene, men det kunne være fantastisk hvis vi også her 
sammen med kommunen kunne formulere nogle retningslinjer for, hvordan 
man agerer i sådanne tilfælde.     
 
Den involverende fagforening 
Danmarks Lærerforening har fået foretaget nogle analyser af foreningen 
internt. Det er fordi man gerne vil forebygge, at den medlemsflugt som andre 
organisationer oplever ikke også rammer DLF. DLF har en org. Procent på 95 
mod 95,7%, hvilket er meget flot og ikke alarmerende, men der opleves nogle 
steder, ikke i Haderslev, at unge nyuddannede ikke melder sig ind i DLF.  
DLF vil derfor arbejde mere på at blive en involverende fagforening. Det skal 
ikke kun være løn og arbejdstid, men det skal også være noget som det 
netop nævnte, gå aktiv ind i udarbejdelse af retningslinjer for sprog på 
skolerne, for vold mod lærere osv. osv.   
 
Ophør af konfliktkontingent 
Selvom man ikke skulle tro det, så er det snart 4 år siden, at de fleste af os 
blev lockoutede. Vi kender alle konsekvenserne af lovindgrebet, men det 
havde også konsekvenser for økonomien. Kontingentet til DLF har i en snart 
4-årig periode været højere fordi strejkekassen skulle genetableres. 
Alle medlemsgrupper har været med til at genetablere strejkekassen.  
Alle, bortset fra de kolleger, der ikke tog lån, får pr. 1.8.2017 en mindre 
månedlig udgift på 107 kr.  
I kan se en mere detaljeret opgørelse på Haderslev Lærerkredses 
hjemmeside. 
    
OK -18 
Men når nu strejkekassen igen er fyldt op efter lockouten i 2013, hvad så? Ja 
der er en ny overenskomstforhandling i det tidlige forår 2018 og den 
forbereder DLF sig allerede på nu.  
Og denne gang er DLF mere klar i spyttet.  
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DER BLIVER INGEN OVERENSKOMST 2018, HVIS DET BARE BLIVER EN 
FORTSÆTTELSE AF LOV 409. DER SKAL FORBEDRINGER TIL PÅ 
ARBEJDSTIDEN. 
Dvs. med andre ord, hvis ikke der kommer forbedringer på arbejdstiden, og 
vel at mærke forbedringer, som også Haderslev kommune er forpligtet på, så 
kan der blive konflikt igen, men denne gang ikke udløst af modparten, men af 
Danmarks Lærerforening. (afvent klapsalver) 
Jeg skal til OK-konference 20. - 21. marts i Nyborg og efter den vil der blive 
afholdt medlemsmøder rundt om i kredsene, hvor det er jer, der skal komme 
med jeres input til, hvilke krav vi som DLF skal stille til OK-18. Vi har besluttet 
at afholde et fæles møde om dette i disse lokaler onsdag d. 26. april kl. 16. 
Så sæt kryds i kalenderen og kom og involver jer. 
OK-kravene bliver endelig formuleret på kongressen i oktober i København. 
 
Kommunalvalg 2017 
En anden voldsom spændende ting i 2017 bliver kommunalvalget d. 21. 
november 2017. 
Fra 10 -14 havde vi socialdemokratisk borgmester og en lockout i perioden. 
Fra 14 til 18 har vi haft en borgerlig borgmester uden at det har gjort nogen 
forskel for skoleområdet. 
Men jeg skal da love for, at partierne er ude at danse valgdans med talrige 
løfter om forbedringer for folkeskolen. 
Når I deltager i valgmøder i den kommende tid, og det gør I naturligvis, så 
spørg partierne og de enkelte partimedlemmer om de vil lave aftaler med den 
lokale fagforening, for at forbedre forholdene for undervisningen i Haderslev 
Kommune. Hvis I er medlem af partiforeninger, så gør jeres indflydelse 
gældende i partiet. 
Spørg partierne om de kan acceptere, at Haderslev kommune ligger lang 
under gennemsnittet af sammenlignelige kommuner, når det gælder 
tildelinger til skolen. 
Haderslev Lærerkreds vil som ved tidligere valg igangsætte forskellige 
aktiviteter. Vi har ikke lagt os fast på måden, men vi vil orientere jer løbende i 
det kommende halve år indtil valget. 
 
Medlemsarrangementer 
Vi har nogle medlemsarrangementer og i 2016 var der både stor fest i 
forbindelse med generalforsamlingen med deltagelse af ca. 200 medlemmer, 
det årlige lottospil, hvor vi var ca. 120 medlemmer med familie og endelig en 
Københavnertur med små 200 deltagere. 
Vi har i forbindelse med budgettet et forslag om, at hæve det beløb vi 
afsætter til medlemsarrangementer. Det skyldes bl.a. at Haderslev 
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Lærerkreds ligesom mange andre foreninger i det sønderjyske bliver 100 år i 
2020. Det mener vi bør fejres med en stor fest og derfor afsættes allerede nu 
lidt ekstra penge hertil i budgettet. 
 
Tak til samarbejdspartnere 
Nu er jeg nået til takkerunden. 
Sydjylland fik i 2016 et nyt hovedstyrelsesmedlem i stedet for Per Sand 
Pedersen som døde i 2015. 
Det blev Ulrik Nielsen kredsformand i Tønder Lærerkreds. Ulrik er valgt som 
hovedstyrelsesmedlem for perioden 1.1. 2016 til 31.12.2019. 
Ulrik startede rigtig godt op, men blev så i juni 2016 ramt af en ondartet 
forgiftning, som endte med at Ulrik fik amputeret begge ben under knæet, fik 
amputeret det meste af højre hånd og blev afhængig af dialyse. Men Ulriks 
enorme viljestyrke har gjort, at han nu så småt er begyndt på arbejdet som 
kredsformand i Tønder og forrige mandag på vores månedlige møde mellem 
de sydjyske kredse kom Ulrik gående ind til mødet i Aabenraa med 
benproteser og fornyet mod på livet. Det er planen, at Ulrik starter i 
Hovedstyrelsen fra 1. april stille og roligt og starter fuldt op fra 1.8.2017. 
I fraværet af Ulrik har Annette van Buren, som er kredsformand i Sønderborg 
overtaget hovedstyrelsesarbejder og det har Annette gjort glimrende. Hun 
fortsætter i overgangsperioden fra 1.4. til 1.8 og derefter koncentrerer hun sig 
igen 100 % om formandsjobbet i Sønderborg. Men stor tak til både Ulrik og 
Annette for deres arbejde i hovedstyrelsen. 
   
Tak til vores samarbejdspartnere i huset på Laurids Skausgade, UU og 
pædagogisk center. 
 
Tak til de lokale medier, som altid omtaler vores undersøgelser og optager 
vores læserbreve. 
 
Tak til vores nabokredse i kredssamarbejdet, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, 
Kolding og Sydslesvig. 
 
Tak til vores formand Anders Bondo, som også har lært noget i løbet af 2016, 
nemlig at man ikke skal stole på hvad ens modpart lover i et lukket rum. Man 
er nødt til at have tingene tydelige på skrift. Ikke kan-aftaler, men skal-aftaler. 
 
Tak til skolelederforeningen og skolebestyrelserne for gode læserbreve og 
input i forbindelse med budget 2017. Desværre var skolelederforeningen helt 
tavs, da så budgettet blev vedtaget og der blev bevilget færre penge til 
skolerne i 2017 end i 2016. 
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Også en tak til pensionistfraktionen, som har et højt aktivitetsniveau, hvilket 
også giver sig udslag i øgede udgifter. Vi har derfor øget økonomien til 
fraktion 4 med 25% i budget 2017.    
 
En kæmpe stor tak til vores TR og AMR, som utrætteligt arbejder for at bedre 
arbejdsforholdene på skolerne.  
 
Den allerstørste tak er til mine daglige kolleger i kredsstyrelsen. I får tingene 
til at køre og er meget engagerede i jeres områder. Jeg er altid tryg ved, at 
overlade ansvaret for diverse opgaver til jer. I er gode til at få problemerne 
anskuet fra alle verdenshjørner, men vi når altid frem til et kompromis. 
 
Til allersidst en kæmpe tak til jer medlemmer for at være engagerede i jeres 
arbejde og jeres elever og så samtidig have overskud til at drøfte jeres 
arbejdsforhold. Ligeledes en stor tak til alle jer, der bakker op om kredsens 
udmeldinger og er klar, når vi kalder. Det kan være det bliver endnu mere 
aktuelt i foråret 2018.   
 
 
Med disse ord vil jeg overgive min næstsidste beretning til 
generalforsamlingens behandling. 
 
 
 
 
 


