
Generalforsamling Haderslev Lærerkreds marts 2021 
 
Protokol. 
 
1 Dirigent : Henrik Jakobsen , Kredsformand , Tønder Lærerkreds. 
 

2. Formandens beretning. 
Temaer:  

• Covid 19 
• A20 
• Lokalaftale 
• OK21 
• Folkeskolen 
• Kv21 
• Suppleringsvalget 
• Økonomi 
• Pensionister 
• Taksigelser 

 
Christian,  Sct severin: Covid , stor forskel på skolerne:Hjemmeundervisning : alle skal følge et 
normalt skema. Hvorfor får alle børn ikke samme uv/ hvorfor skal lærerne arbejde forskelligt ? 
Også nævnt sidste år på GF , at der er stor forskel på arbejdsforholdene/ på tilbuddet til eleverne. 
Svar: problemet er nævnt i alle relevante sammenhænge, men politisk er der enighed om, at der 
skal være forskel på skolerne. 
Kredsen håber , at der med A20 og skoleplanen bliver mulighed for at få større indflydelse og mere 
ensartethed på skolerne. Den ordførende chef er også interesseret i mere ensartethed. 
 
Universopdelingen: skal kredsen byde ind med noget her ?sætte skolestrukturen til debat. 
 
A20 : bliver der vidensdeling for alle ?  
Svar: vil være gennem TR på skolerne og senere møder med TR og ledere på 
skolerne.Lærerfællesskabet må tilbage i centrum. 
 
Kommunalvalg: forslag: lave en gimmick : hvor synes vi , det er bedst for de nye at søge hen ?  
 
Lederne på skolerne : vigtigt at alle får styr på det, de skal nå. Her må kredsen godt støtte op.( 
opgaveoversigter, mus mm) 
Svar: I forhold til A20: tingene skal være færdige, ellers er det overenskomstbrud, som vil blive 
forfulgt af kredsen. 
 
Folkeskolen: Rune :Kerneudfordring for lærerne- mangel på tid ! 
 
Ikke enig i den individfokuserede kultur. Hvad vil man bruge denne diagnose til ?  
Fokusér mere på adfærd og hvad man vil, hvis det skal være troværdigt . 
Svar: lærerens status i forbindelse med undervisningen i klassen skal 
højnes.Undervisningseksperten. 
Forpligtende fællesskaber er ikke en selvfølge , når eleverne møder ind til undervisning. 
Til Hovedforeningen : Fra kundekultur til brugerkultur bør italesættes. 
 
Forslag :Knud Romer og Aleksander von Öttingen som foredragsholder for at sætte folkeskolen til 
debat. 



 
Beretning godkendt. 
 
3. Regnskaber 
 
A Årsregnskab 
 
Gennemgået. 
 
B Regnskab for kredsens særlige fond. 
Gennemgået. 
 
Regnskabet godkendt. 
 

4. Indkomne forslag  
 
Ingen. 
 
5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 
 
Godkendt. 
 
6. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 
Uændret kontingent foreslås. 
 
Gennemgået.  
 
Godkendt. 
 
7. Varsling omkring ændring af kredsstyrelsesmedlemmer . 
Ingen kommentarer . 
 
8. Evt. 
Intet. 
 
Formanden afslutter. Afgår ved næste valg. 
 


