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Bent Øxenberg Hansen 
Kære medlemmer. Dette er min sidste beretning og for første gang i mine 24 
år i kredsstyrelsen er det en mundtlig beretning, der står alene. Den skriftlige 
beretning har vi valgt at undlade i år, da det var vores indtryk, at kun ganske 
få læste den. Derfor indeholder den mundtlige beretning også lidt af de 
informationer, der tidligere var i den skriftlige beretning. 
 
OK-18 
Det er indlysende, at jeg vil starte min beretning med OK-18-situationen. 
Forløbet har været langt. DLF startede allerede i foråret 2017 med opstilling 
af krav og hurtigt viste det sig, at det, der ville blive prioriteret var forbedringer 
af arbejdstiden. En overenskomst i stedet for en lov. Kreds 93s medlemme r 
svarede også klart på det ved et ok-møde i april 17. Her blev arbejdstiden 
suverænt placeret som det vigtigste element i OK-18. Kongressen besluttede 
i oktober 17, at sætte forbedringer af arbejdstiden øverst på kravlisten. Som 
minimum ville vi have samme vilkår, som alle andre offentlige ansat, når nu 
det er så vigtigt at vi skal normaliseres. 
D. 4. december begyndte forhandlingerne og samtidig med det var alle 
750.000 offentlige ansatte solidariske. Der blev ikke startet andre 
forhandlinger før lærerne var i reelle forhandlinger. På et tidspunkt så det ud 
til, at forhandlingerne var i gang, men hurtig viste det sig at det var 
pseudoforhandlinger. Ligesom i 2013 kunne man få den kætteriske tanke at 
processen endnu en gang er forberedt af moderniseringsstyrelsens 
embedsmænd. De er ikke interesserede i at bevare den danske model. Det 
er virkelig alvorligt. Den danske model, altså det at arbejdsmarkedets parter i 
fællesskab finder løsningen er alle andre lande misundelige på, for det giver 
et minimum af konflikter og et roligt arbejdsmarked.  
Men for 12 dage siden brød det sammen og der er nu sendt konfliktvarsler  
med start onsdag d. 4. april. Forligskvinden kan udsætte konflikten i 2 gange 
14 dage + 4 dage, så den kan også starte 18. april eller 6. maj. 
Og det kom ikke bag på mange, at Haderslev kommune blev udvalgt. Med 
kommunens manglende interesse i at lave en aftale med Haderslev 
Lærerkreds var Haderslev et oplagt valg. 
Desværre blev Louiseskolen, Moltrups Skole og 10. v. Kløften ikke udtaget til 
strejke. Specialskolerne var også udenfor i 2013 og det er et dårligt signal at 
sende, at de ikke er en del af fællesskabet. Det har jeg naturligvis viderebragt 
til DLF. Forklaringen på det er foreningens strategi, som er at få 
befolkningens opbakning til en lovlig strejke. Hvis man strejkeramte 
specialskolerne ville det hurtigt kunne afføde nogle historier, som ikke ville 
tjene vores sag. 
DLF vil tage vores kommentarer med, når konflikten efterfølgende evalueres.  
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10. kl. skolen er sandsynligvis ikke valgt, fordi man skulle ende på 10% på 
landsplan. 
I forgårs kom så lockouten fra KL og det betyder så, at modellen med 
konfliktsstøtte altså løn i konfliktperioden ikke mere er aktuel. I stedet for er 
det låneordningen, som i 2013. Det har jeg i dag sendt et medlemsbrev ud 
om. 
 
Om det bliver til en konflikt er naturligvis stadig uvis, da der stadig pågår 
forhandlinger i forligsinstitutionen, men vi skal forberede os på det. 
Vi informerer løbende via medlemsbreve direkte til medlemmerne. 
 
New Public Management(NPM) 
Det er indlysende at hele OK-cirkusset og det der sker i ministerierne for 
øjeblikket og har gjort det i lang tid er det store fokus på New Public 
Management. Embedsmænd er blevet uddannet i det og kan ikke se andre 
muligheder. Inspirationen til NPM findes i finansministeriets regnemodel 
DREAM. Danish rational economic agents model. Kernen i denne model er 
forståelsen af mennesker som rationelle økonomiske aktører, der drives af 
økonomiske tilskyndelser og således altid handler ud fra, hvad der bedst kan 
betale sig for dem selv. 
Men økonomisk vinding har faktisk aldrig været drivkraften for lærere. Faktisk 
viser international forskning at løn ligger langt nede på listen over 
motivationsfaktorer blandt veldfærdsprofessionelle. NPM er af den opfattelse 
at det offentlige mangler den økonomiske tilskyndelse til at yde noget. 
Tilhængere af NPM så gerne at vores løn var afhængig af hvad eleverne 
præsterede. 
Men man kunne vende det om og spørge, hvor man i den private sektor ser 
den drivkraft, der handler om kaldet, følelsen af forpligtelser eller en højere 
sags tjeneste. Det er den drivkraft, der får offentlige ansatte til at spæne rundt 
for at nå alle patienter, ringe til frustrerede forældre og dagligt finde på 
feberredninger for at kompensere for de it-systemer som ikke virker.  
Heldigvis er det ved at gå op for folk, at det er en forkert vej. Vi skal have 
stoppet NPM og embedsmændenes indflydelse. Det er ikke 
embedsmændene, der skal definere politikken, det er politikerne. Vi vælger 
politikere, vi vælger desværre ikke vores embedsmænd. 
Det grelleste eksempel oplevede jeg og kommunens andre TR-ere og AMR-
ere på en konference for 4 uger siden. Her fortalte vores kommunaldirektør, 
at dagens møde i økonomiudvalget havde 44 punkter. Vel at mærke et møde 
på 2½ time. Et af punkterne var lokal arbejdstidsaftale. Hvordan skal 
politikere kunne forholde sig kvalitativt til 44 punkter på 2½ time. Det kan de 
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naturligvis ikke og derfor blive embedsmændenes indstilling ofte fulgt ganske 
kritikløst. 
Og det er også kompliceret når talen falder på lokalaftaler. 
 
Lokalaftale 
For når nu ikke de centrale forhandlinger kunne lykkes, så var der da en 
mulighed i de lokale forhandlinger. 
I september 2017, i forbindelse med valgkampen, blev politikerne pludselig 
opmærksomme på, at der nok var nogle lærerstemmer, der skulle hentes. Et 
enigt Økonomiudvalg i Haderslev Kommune besluttede at henstille til at der 
indledtes forhandlinger med Haderslev Lærerkreds med henblik på at lave en 
arbejdstidsaftale. I oktober 2017 var det et enigt byråd, der sagde det samme. 
Samtlige 31 medlemmer stemte for.  
I november 17 blev vi indkaldt til et 1½ times møde, ikke en forhandling, hvor 
vi bare skulle fremlægge vores ønsker til en ny arbejdstidsaftale. Vi delte 
vores ønsker op i ønsker, der var resurseneutrale og ønsker der kostede 
noget.  
3. januar 18 skrev vi til økonomiudvalgets medlemmer og spurgte, hvordan 
det gik med forhandlingen. Vi fik ikke en gang et svar på vores henvendelse 
fra formanden for udvalget, som er borgmesteren H.P. Geil. Om det er 
bevidst chikane fra borgmesteren skal jeg lade være usagt, eller det er 
måden at kommunikere på. I tirsdagens Jydske Vestkysten tillod Hans Peter 
Geil sig den frækhed, at udtale at Haderslev Lærerkreds havde indtil 19. 
marts til at komme med et udspil til arbejdstidsaftale. Hans Peter Geil og det 
øvrige økonomiudvalg havde 23. oktober inviteret Haderslev Lærerkreds til at 
fremlægge et udspil til aftale. Det gjorde vi den dag og alle ØK-
udvalgsmedlemmer fik et eksemplar. Desuden havde vi i tilfælde af at vi ikke 
kun få alt opfyldt, prioriteret listen, sådan at de ikke var i tvivl om hvad der 
vigtigst for os.   
2 medlemmer af økonomiudvalget reagerede dog. Henrik Rønnow fra 
Socialdemokratiet og Jon Krongaard fra Dansk Folkeparti.  
De har sørget for at punktet kom på økonomiudvalgets møde d. 19. februar. 
Det var på som et lukket punkt, så man ikke se, hvad punktet indeholdt ej 
heller noget referat. 
Onsdag i sidste uge blev jeg så kontaktet af direktøren og fik forklaret, at ØK-
udvalget endnu en gang skulle drøfte tingene på et udvalgsmøde, som 
foregår 19. marts (4 dage før påskeferien). Direktøren ville gerne inden dette 
møde tale med os om situationen. Det møde blev afholdt i mandags og det 
var endnu en gang en snak uden de store resultater. Vi må nu afvente hvad 
ØK-udvalget giver for et kommissorium til dem, der skal forhandle med os. 
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Men der har endnu ikke 5 måneder efter byrådsbeslutningen været en 
forhandling. 
 
Samarbejdet med Haderslev kommune 
Det får mig til at kommentere lidt på samarbejdet med Haderslev Kommune. 
Vi har som bekendt ingen skolechef i Haderslev Kommune, men en 
ordførende Børn og unge Chef for folkeskoleområdet. Vedkommende har jeg 
ingen møder haft med i 2017. Samarbejdet har bestået af hans deltagelse i et 
TR-møde, hvor vi havde inviteret og så en telefonsamtale i forbindelse med 
indeklimaproblemerne på Kløvermarken. Da 3 kolleger fra Kløvermarken, 
uafhængig af hinanden, kontaktede mig i slutningen af sommerferien 2017 og 
beskrev indeklimaet på Kløvermarken tog jeg kontakt til den ordførende og 
bad ham gøre noget. Det skulle han nok, og jeg skulle med i en 
arbejdsgruppe, der skulle se på problematikken. Den arbejdsgruppe blev jeg 
aldrig medlem af, da jeg efter den samtale intet hørte mere. Det er fantastisk, 
at man i en så alvorlig situation ikke vil have den faglige organisation med på 
sidelinjen. Efterfølgende har det jo vist sig, at der er rigtig alvorlige 
indeklimaproblemer og undervisningen foregår pt. i barakker. Der bliver hældt 
mange penge i at renovere, men det havde nok været meget klogere, at 
bygge den nye skole i Sydbyen så stor, at den også kunne indeholde 
ungeuniverset.  
I det daglige har vi et fint samarbejde med Bent-Ole Østerby, som er 
teamleder for pædagogik og læring. Vi holder månedlige møder, hvor vi 
forsøger at løse akut opståede problemer på skolerne. Det foregår i en god 
atmosfære, men det er kun i småtingsafdelingen. De større beslutninger 
træffes andre steder og oftest uden vores medvirken. Der er dog sket en lille 
forbedring og Haderslev Lærerkreds har været inviteret med i nogle 
arbejdsgrupper, bl.a. har Birgitte været med i en arbejdsgruppe om 
skolestartproblematikker og det har da foreløbig givet et fornuftigt resultat.. 
Der er pr. 1. april ansat en ny ordførende på skoleområdet . Han er p.t. 
skoleleder i Sønderborg. Af stillingsopslaget fremgår det, at den kommende 
Børn og ungechef skal søge at fået godt samarbejde med de faglige 
organisationer.  
 
Læring contra undervisning 
 
I øvrigt er titlen - Pædagogik og læring - en underlig titel. Hvor er 
undervisningen? Den allervigtigste del af skolen. I har lige modtaget et 
medlemsbrev fra DLF, hvor I kan downloade den nyeste bog i serien 
Pædagogisk rækkevidde. Bøgerne kan fås som e-bog eller som lydbog. Den 
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nyeste bog har titlen – Undervisning er dannelse og er skrevet af prorektor på 
UC-SYD, Alexander von Oettingen. 
I bogen viser Alexander, hvorfor skolens undervisning er helt central. I 
undervisningen lærer børn nemlig at tage stilling og finde deres egen svar. 
Derfor kan vi ikke nøjes med at tale om mål og læring, men må i stedet tale 
om, hvordan børn lærer det, der er nyttigt og vigtigt. Og som samtidig gør 
dem fagligt dygtige. Undervisning er skolens kerneopgave og dens vigtigste 
dannelsesbidrag. Alexander siger: ”Giv lærerne og skolen undervisningen 
tilbage! Lærerne er undervisere, og undervisningen er kernen i deres arbejde 
– ikke læring, inklusion eller alt mulig andet. I undervisningen gør lærerne 
verden synlig for eleverne og bidrager til deres dannelsesproces” 
 
Jeg har på fornemmelsen, at grunden til at nogle forsøger at bruge læring i 
stedet for undervisning er, at når vi snakker læring, så er det pludselig ikke 
kun lærere, der kan varetage det, hvorimod undervisning kun kan varetages 
af lærere. 
Undervisningen foregår på baggrund af didaktiske overvejelser, hvorfor gør vi 
det på den måde, kunne vi angribe problemstillingen på en anden måde etc., 
hvorimod læring er noget der foregår hele tiden. Mine sønner lærer hele 
tiden, når de spiser aftensmad, når de ser TV-avisen, når de taler med deres 
kloge forældre, men når de er sammen med deres dygtige lærere, så 
modtager de en velovervejet, didaktisk funderet undervisning, som er helt 
fantastisk. Vi skal virkelig passe på, at vi ikke lader os rive med af 
læringsbegrebet. Det vil i min verden ødelægge det unikke ved den danske 
folkeskole. 
Derfor er det også ganske uholdbart, at den nye skole i sydbyen ikke har 
klasseværelser, men læringsrum. Selvfølgelig skal en ny skole følge med 
udviklingen og derfor skal der være fleksible muligheder, sådan at 
undervisningen kan foregå på mange måder. Men eleverne, og det gælder 
både de dygtige og de udfordrede, har brug for trygheden i klasseværelset 
med kendte kammerater og kendte lærere. 6 til 14-årige børn kan ikke 
kvalificeret foretage valg, når det gælder undervisning. Det kan såmænd 
være vanskelig nok for eleverne, når de skal vælge ungdomsuddannelser.  
 
Samtidig er det et kæmpeproblem, at flere og flere undervisningstimer 
varetages af ikke-læreruddannede. Mange 4. g-ere har et godt betalt vikarjob 
og nogen af dem gør det fornuftigt, men de har altså ikke den didaktiske 
tilgang, de har ikke den fag-faglige viden osv. Men det er svært at få fat i 
læreruddannede vikarer. Ledigheden er meget lille. 
Men det største problem er, at pædagoger bruges i undervisningen, fordi de 
er billigere i drift. Pædagoger er meget velkomne i skolen, men det SKAL 
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være som 2. voksen og man skal udnytte de kompetencer pædagogen har. 
Pædagoger er ikke uddannet til at stå alene for undervisningen og 
folkeskoleloven forbyder det sådan set også. 
Vi har gennem en lang periode drøftet problematikken med Bent-Ole og  
DLF har lavet en fin lille folder om reglerne. Det fik Haderslev Kommune til at 
få deres jurist til at kigge på Folkeskoleleoven. I et 30 siders dokument 
komme hun heldigvis til de samme konklusioner som DLF. 
Det betyder, at nogle af de pædagoger der i dag varetager eneundervisning 
skal stoppe med dette. Såfremt det ikke sker, vil vi køre nogle principielle 
sager. 
 
Kommunal økonomi og afskedigelser 
Økonomien i Haderslev kommune har også i 2017 været genstand for 
diskussioner. De af jer, der var deltagere i novembervalgmødet hørte også 
politikerne svare med uld i mund, da de blev spurgt om økonomien i det 
kommende skoleår i Haderslev. I forbindelse med skolereformen fik 
Haderslev Kommune et tilskud fra regeringen til implementeringen. Det var 
på ca. 21 millioner kr. årligt. I 2017 forsvandt halvdelen,10,5 mio. kr., og 
forsøgte kommunalbestyrelsen med diverse engangstilskud at kompensere 
for. Det lykkedes nogenlunde i 2017, men i 2018 er de sidste 10,5 mio. kr. 
forsvundet. 
Dvs. forskellen på 2016 og 2018 er 21 mio. kr. færre til folkeskolen. Derfor var 
det interessant at høre om der var færre penge i 18 eller flere penge i 18.  
Daværende formand for udvalget, Signe Knappe, sagde, at der ikke var færre 
penge i 2018, uden dog helt at kunne redegøre for det. Det som Haderslev 
Lærerkreds og spørgeren havde på fornemmelsen, nemlig at der er 
væsentligt færre penge har vist sig at holde stik. Alle skoler har fået færre 
penge også selv om skolen har fået flere elever.  
Det har betydet, at 7 kolleger er blevet varslet afskediget og 7 andre er blevet 
eller bliver forflyttet.  
Processen har ikke været særlig køn. Det viste sig, at der kun et sted, nemlig 
i Gram, var ledige stillinger og endda 3 af slagsen. Men en regnefejl dukkede 
op efter at forflyttelserne var på plads, hvilket betød at en af de forflyttede i 
stedet for blev varslet afskediget. Det er så pinligt og amatøragtigt at man tror 
det er løgn. Derfor er jeg spændt på om de beregninger, der er foretaget 
rundt omkring holder vand. Men alt i alt betyder de forringede resurser, at 
lærerne formentligt næste skoleår kommer til at undervise flere timer på flere 
af skolerne. Skolelederne kan ikke få økonomi og det der skal leveres til at 
hænge sammen. 
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Skolelederforeningen 
I år har jeg valgt at dedikere et helt afsnit til skolelederne. Det kunne de 
måske glæde sig over, men når de har hørt indholdet, tror jeg næppe de 
applauderer. 
Jeg er meget træt af det manglende samarbejde med den lokale 
skolelederforening. Vi har gentagne gang forsøgt at få møder i stand, men 
efter at have aftalt møder blev de alligevel aflyst.  
Når man så oplever de forskellige udmeldinger, som lederforeningen kommer 
med, så er det som om, at de er i en anden virkelighed. 
Det startede med deres fuldstændige tavshed i 2013 i forbindelse med 
lockouten. Ingen opbakning og ingen hjælp trods det, at skolelederforeningen 
helt klart kunne se, at lovindgrebet var ganske tåbeligt. 
Da vi i 2016-17 var på rundtur på skolerne sammen med forvaltningsfolk 
hørte vi alle steder, at skolelederen helst så en arbejdstidsaftale. Enkelte 
skoleledere ville endda meget gerne tilbage til 08-aftalen. Da vi så skulle 
evaluere rundturen med forvaltningen og skolelederforeningen havde ingen 
fra forvaltningen og lederforeningen hørt, at skolelederne var positive over for 
en aftale. 
I forbindelse med det fantastiske projekt læringsledelse, da var skoleledernes 
melding til forvaltningen. Det går rigtig godt, der er ingen problemer. Da 
Haderslev Lærerkreds så lavede en undersøgelse blandt lærerne viste 
resultatet det stik modsatte.   
I forbindelse med, at byrådet besluttede, at der skulle indledes forhandlinger 
med lærerkredsen havde lederforeningen åbenbart også kommentarer til 
dette. Og det var vel at mærke kommentarer, der gik direkte imod ønskerne 
fra Haderslev Lærerkreds. Lederforeningen burde om nogen vide, at lærerne 
er pressede og ikke kan nå deres opgaver. 
Det er også absurd, når DLF på sin kongres i enighed (også 
Lederforeningen) beslutter at der skal ske forbedringer på arbejdstiden og 
meget gerne med tid på opgaverne, at den lokale lederforening fuldstændig 
overser det. 
Jeg har derfor svært ved at se, hvorfor Lederforeningen stadig skal være 
medlem af DLF. Skolelederforeningen modarbejder os i stedet for at støtte. 
Det er helt grotesk. Jeg er dog af den klare opfattelse, at de fleste skoleledere 
er helt enige i vores syn på arbejdsforholdene, men at de ikke ønsker at ytre 
sig, fordi de er bange for konsekvenserne. 
Jeg vil også gerne præcisere, at Haderslev Lærerkreds og jeg personligt har 
et glimrende samarbejde med de enkelte skoleledere, når det drejer sig om 
personsager, opklaring af spørgsmål og dagligdagen i det hele taget.  
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Når jeg snakker med den enkelte skoleleder face to face kan vi sagtens blive 
enige om det meste, men når det kommer til fælles udmeldinger fra 
lederforeningen er det helt anderledes.  
 
Folkeskoleideal 
Et af de store temaer i den kommende 
 tid for DLF er fastsættelsen af et skoleideal. Altså hvad vil vi med skolen. Det 
er et forsøg fra foreningen på at komme med et bud på, hvad der burde være 
indholdet. 
Det er efter min mening ikke en skole med det testhysteri vi er udsat for p.t. 
Det er en skole, hvor dannelse har en meget større plads. Det er det giver 
innovative unge mennesker i stedet for robotter, der kan svare rigtig på 50 
opgaver i færdighedsregning. Det er for mig også en skole, hvor lærerne får 
deres metodefrihed tilbage, hvor vi ikke er styret af NPM, Min Uddannelse og 
program for læringsledelse. 
Vi skal også være varsomme over for hvor mange mellemledere, konsulenter 
og vejledere vi skal have. Efterhånden er der ikke mange almindelige lærere 
tilbage.  
 
Vold og trusler 
Et lokalt tema har været vold og trusler. Haderslev Lærerkreds har været 
rundt på skoler og sat gang i debatten om vold og trusler fra elever. Vi har 
efterfølgende justeret lidt på indholdet, men det er utrolig vigtig, at det tema 
bliver taget alvorligt. Vi har på kredskontoret oplevet en stor stigning i 
henvendelser om episoder med vold og trusler og tit står kollegerne 
magtesløse i situationen. Det vi fokuserer meget på er, at kollegerne er klar 
over, hvad man kan tillade sig samtidig med at der er klare opfordringer til, at 
man på skolerne får drøftet, hvordan man tackler de udadreagerende elever, 
men endnu vigtigere at der bliver lavet nogle klare procedurer for, hvordan 
der handles, når skaden er sket. Det skal være synligt for den lærer, der har 
været udsat for vold og trusler, hvilken handlingsplan, der er for den elev som 
er skadevolderen. 
  
Lærerkalenderen 
Haderslev Lærerkreds er initiativtageren til den papirlærerkalender, som I 
normalt modtager her sidst i april. Der er nu over 25.000, der får kalenderen 
og vi fortsætter med at producere den. 
 
Lokaleproblemer 
Der er opstået et problem med vores kontorfaciliteter. Fra 1. december 2017 
flyttede UU, som havde 1. salen under kredskontoret over på 
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Christiansfeldvej og Familiehuset flyttede den anden vej. Men det der er rigtig 
problematisk er, at vores mødelokaler er blevet inddraget. Cafeen som vi tit 
har brugt som mødelokale kan ikke anvendes mere. Der er blevet familierum 
og den store mødesal kan vi nu kun bruge til de månedlige TR-møder. Det er 
træls, men foreløbig lever vi med indskrænkningerne. 
 
Til gengæld er det gået ud over Pensionistfraktionen, som også har brugt 
mødesalen til mange af deres møder. De har nu fået en aftale med Bispen, 
men det er ikke optimalt. Men trods de genvordigheder har 
pensionistfraktionen som sædvanlig opretholdt et højt aktivitetsniveau og har 
mange deltagere til deres arrangementer, men antallet af pensionister stiger 
jo også hele tiden. 
Vores pensionistfraktion har også formået at få valgt Knud Damgaard 
Christensen, som en af de 10 pensionister, der har sæde i kongressen. Knud 
er lige blevet genvalgt for en ny periode. Knud er tidligere næstformand i 
Haderslev Lærerkreds.  
 
Tak til samarbejdspartnere 
Nu er jeg nået til takkerunden. 
Sydjylland fik i 2016 et nyt hovedstyrelsesmedlem 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. Det var meningen at Ulrik skulle starte op på fuld tid igen 1.8. 
2017, men forskellige komplikationer har desværre umuliggjort dette. 
I fraværet af Ulrik har Annette van Buren, som er kredsformand i Sønderborg 
overtaget hovedstyrelsesarbejder og det har Annette gjort glimrende, ligesom 
hovedstyrelsesmedlem Kenneth Nielsen, som er kredsformand i Esbjerg, har 
hjulpet med info. Annette genindtræder nu igen i hovedstyrelsen foreløbig 
frem til sommerferien. Men stor tak til både Annette og Kenneth for deres 
arbejde i hovedstyrelsen. 
   
Tak til vores samarbejdspartnere i huset på Laurids Skausgade, UU og 
pædagogisk center. 
 
Tak til vores nabokredse i kredssamarbejdet, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, 
Kolding og Sydslesvig. 
 
Tak til vores formand Anders Bondo, som igen har arbejdet en vis legemsdel 
ud af bukserne for at opnå resultater. Det bliver et kæmpetab, når Anders 
stopper som formand. 
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Også en tak til pensionistfraktionen, som beklageligvis har måttet flytte til 
andre mødelokaler, men jeg håber ikke, at det går ud over 
medlemssøgningen til arrangementerne. 
 
En kæmpe stor tak til vores TR og AMR, som utrætteligt arbejder for at bedre 
arbejdsforholdene på skolerne, selvom I tit er udsat for den kritik, som 
medlemmerne ikke kan kanalisere andre steder hen. 
 
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. Vi har i det forgangne været ramt 
af noget sygdom i kredsstyrelsen, men vi har ved fælles hjælp fået det til at 
køre. 
 
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.   
  
Og til allersidst en kæmpetak for den tillid I har vist mig gennem 25 år som 
kongresdelegeret og 16 år som formand. Tusind tak. 
  
Med disse ord vil jeg overgive min allersidste beretning til 
generalforsamlingens behandling. 
 
 
 
 
 


