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1. Beretning  

 

Ny start: 

 
”Ny start” projektet, der blev en del af OK-18 resultatet, er KL’s og LC’s ønske om i samar-
bejde at styrke arbejdsmiljøet, lærernes professionelle kapital, sætte fokus på god under-
visning og kompetent ledelse.  
Formålet var og er, at det gerne skulle medføre et fornyet styrket samarbejde mellem for-
valtning og kreds og skolelederne og tillidsrepræsentanterne. 
  
2018 sluttede med, at der i den forbindelse blev aftalt et møde med borgmesteren og for-
valtningen ved Lisbet Lentz og Susanne Poulsen, hvor vi skulle tale ”Ny Start” i Ishøj. 
I forlængelse af dette havde byrådet ved budgetforliget besluttet, at der skulle optages for-
handlinger med Ishøj Lærerkreds.  
Det var et fint møde, hvor det dog også stod klart, at forhandlinger om en arbejdstidsaftale 
for lærerne i Ishøj skulle afvente lærerkommissionens afrapportering i december 2019. 
Herefter drøftede vi de øvrige punkter, som Ny Start skulle adressere: 
 

 Rekruttering og fastholdelse 

 Opgaveoversigter og dialogen om dem og skoleårets planlægning 

 Fælles mål og læringsplatforme 

 Indsatser for nye lærere 

På den baggrund blev det besluttet at afholde et Ny Start møde d. 5. marts 2019, hvor for-
valtningen, Ishøj Lærerkreds, tillidsrepræsentanterne og skolelederne deltog. Rekruttering 
og fastholdelse samt opgaveoversigterne skulle vendes i forhold til, hvordan disse opgaver 
kan løses. 
 

De blev et godt møde, hvor der blev talt om, hvordan man kan sikre, at nyansatte lærere 
får en optimal start, som lærer i Ishøj Kommune. Hovedkonklusionerne var: 
 

 Tæt opfølgning fra ledelsens side i begyndelsen 

 Deltagelse i den kommunale introdag. 

 Ny Lærerarrangement  

 Ingen større efteruddannelse i det første år.  

 Formaliseret mentorordning på skolerne. 

 Evt. supervision fra vejledere. 

Herudover var der et fælles billede af, at der var begyndende rekrutteringsvanskeligheder 
og særligt inde i skoleåret var det en udfordring. Årsagerne her til var vi ikke helt enige om, 
men manglen på en lokalaftale og lønforhold blev nævnt foruden en tydelig profil på sko-
lerne. I erkendelse af, at der i mindre fag var rekrutteringsvanskeligheder blev det beslut-
tet, at man i håndværk og design fra kommunens side vil udbyde linjefagsuddannelse i 
dette fag til lærerne i Ishøj, uden at vi dog talte om sikring af tid til denne opgave.  
 
Der var ligeledes en god dialog om opgaveoversigterne og behovet for tidlig og rettidig 
involvering, og ikke mindst dialog med skolelederne om lærernes opgaveoversigter. I den 
forbindelse var der enighed om, at en samtale om opgaveoversigterne 5 minutter i som-
merferien ikke er rettidig, men ligeledes en forståelse for, at forhold som opsigelse be-
sværliggør det for ledernes side. 
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Gode råd om opgaveoversigten er:  

 Dialogen om kommende års opgaver er væsentlig for lærernes opfattelse af synlig-

hed og retfærdighed i opgavefordelingen. Derfor skal drøftelserne foregå løbende i 

hele processen med skoleårets planlægning.  

 Opgaveoversigten kan drøftes løbende i løbet af skoleåret, hvis læreren eller lede-

ren finder det nødvendigt.  

 Ingen opgaveoversigter er færdige før alles er færdige. 

 

Lærerkommissionens afrapportering: 
 

Den 16. december kom Lærerkommissionens afrapportering, der var det helt centrale i 
OK18 og som danner grundlag for KL og LCs periodeforhandlinger, der begynder op i 
2020, og forventes afsluttet inden vi går på sommerferie. Forhåbentlig med en central ar-
bejdstidsaftale som følge. 
 
Lærerkommissionens rapport havde til formål at komme med anbefalinger og løsninger til 
at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen og understøtte et godt arbejdsmiljø og styr-
ke den professionelle kapital og anbefalinger og løsninger til brug i periodeforhandlinger-
ne.  
For mange lærere kom resultatet i rapporten ikke som den store overraskelse, men det er 
vigtigt at være opmærksom på, at rapporten er et fælles billede som både KL og Dan-
marks Lærerforening taler ud fra, når de sidder i forhandlingsrummet. Det er således ikke 
Lov 409, der tages udgangspunkt og det er en stor forandring fra tidligere, at det ikke kun 
er lærerne men også KL, der erkender de udfordringer, som skolen og lærerne står over 
for. 
 
Overordner set slår rapporten følgende fast, at der skal tages hånd om: 
 

 Sammenhængen mellem tid og opgaver. 

 Sammenhængen mellem undervisning og muligheder for forberedelse. 

 Sikring af gennemsigtighed for lærerne i orientering og planlægningsgrundlag. 

Der tegnes tre løsningsspor: 
 

 En tydelig lokal skoleledelse 

 En styrket lærerprofession 

 En ny arbejdstidsaftale 

Den mest imødesete er sidstnævnte og kommissionen påpeger, at en ny arbejdstidsaftale 
bør adressere følgende:  
 

 Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 

teamsamarbejde og faglig udvikling 

 Større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 

 En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 

 Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kol-

legiale samarbejde på skolen 
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 Balance mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer 

og behov 

De centrale sætter sig i det kommende år til forhandlingsbordet og skal sammen forsøge 
at lande en central aftale, der kan danne ramme og grundlag for lærernes arbejdstid og 
være med til at sikre lærerne de bedste forudsætninger for at kunne levere bedst mulig 
undervisning.  
 
Ishøj deltager foruden de løbende møder i en fokusgruppe, hvor vi bærer vores perspektiv 
ind i forhold til, hvordan en aftale kan sikre nogle ordentlige rammer og ikke mindst, hvor-
dan en aftale skal sikre et forpligtigende samarbejde.  

 

Arbejdstid lokalt i Ishøj: 

 
Som den opmærksomme nok har fanget, er vi i Ishøj ikke kommet nærmere en aftale, net-
op på grund af lærerkommissionen, som vores modpart vil afvente før de indleder forhand-
linger med Ishøj Lærerkreds. 
 
Vi har dog påpeget, at de rekrutteringsvanskeligheder Ishøj Skolevæsen oplever nu og 
som kun bliver større de kommende år ifølge en rapport fra KL, vil en lokalaftale være en 
væsentlig faktor for at kunne rekruttere lærere. 
Politisk er der, som det også vil kunne læses i budgettet, igen nævnt ”Tjenestetidsaftale for 
lærerne” og Ishøj Lærerkreds er ligeledes i dialog med forvaltningen om processen videre, 
hvor der foreløbigt er aftalt et møde hvor forvaltning, Ishøj Lærerkreds, tillidsrepræsentan-
ter og skolelederne mødes for at drøfte lærerkommissionens anbefalinger og analysema-
teriale og administrationsgrundlaget i februar 2020. Herudover har kredsstyrelsen planlagt 
en møderække, hvor der skal diskuteres, hvad en aftale skal løse og adressere i forhold til 
de udfordringer, som lærerne står med i hverdagen ude på skolerne. 

 

Ishøj Kommunes budget 2020: 

 
Budgetprocessen blev i år voldsomt forsinket, idet folketingsvalget i juni måned medførte, 
at KL og finansministeriet ikke kunne forhandle kommunernes økonomi på plads til normal 
tid, hvilket betød at hele budgetprocessen blev forskudt. Herudover afventede man ligele-
des særtilskuddets størrelse før man endeligt vidste, hvordan kommunens økonomi så ud. 
Overordnet set så 2020 ikke så økonomisk presset ud, hvorimod overslagsårene 21-23 så 
noget mere udfordrende ud pga. den socioøkonomiske udvikling med flere børn og unge 
og ældre, samt Brohuset der skal etableres. Herudover er der usikkerheden i forhold til 
den forestående udligningsreform som Ishøj er meget afhængig af, idet Ishøj er en af de 
kommuner i landet, der er den største modtager af udligningsmidler. 
 
Kommunen valgte på baggrund af, at man ikke vidste, hvordan tallene så ud at tage ud-
gangspunkt i de ”gamle” tal, der medførte et sparekatalog på ca. 12. mio. kr. der dog var 
forbundet med en stor grad af usikkerhed. I det daværende sparekatalog stod lærer- og 
skoleområdet til at kunne blive ramt på reducering i tilbuddet til børn med tale-
høreproblemer, reducering i administrative udgifter i forbindelse med læseløft og forkortel-
se af skoletiden på Strandgårdskolen og Ishøjgård, hvilket samlet set beløb sig i ca. 
370.000 kr. 
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Heldigvis landede KL og Finansministeriet en historisk god økonomiaftale og sammen 
med et lidt højere særtilskud, var økonomien ikke helt så presset, hvilket betød at spareka-
taloget til sidst blev nedjusteret med en tredjedel fra ca. 12,5 mio. til 8,5 mio. 
 
På vores område skal nævnes, at besparelsen på tale-høreområdet blev taget af bordet 
efter indstilling fra bl.a. Ishøj Lærerkreds i HovedMED og de mange høringssvar. Ligele-
des blev besparelserne på vikarmidler på børneområdet taget ud. 
 
Samlet set endte budgettet med et overskud, hvilket kan lyde mærkeligt, idet man valgte at 
spare, men det skyldes, at kommunen i de kommende år forventer store underskud, der 
primært skyldes førnævnte etablering af Brohuset og den socioøkonomiske udvikling samt 
usikkerhed om udligningsreformen, der forventes fremlagt i februar.  
 
Det var et enstemmigt byråd der vedtog budgettet og i den forbindelse fik DF indført en 
trivselsrapport, der skal undersøge trivslen blandt eleverne i indskolingen for at undersøge 
konsekvensen af de lange skoledage, som man I Ishøj ikke har ønsket at forkorte i fuld 
udstrækning for de mindste, som justeringen af folkeskolereformen tidligere på året gav 
mulighed for.  
 
Herudover fortalte Merete Amdisen, daværende gruppeformand i socialdemokratiet i Ishøj, 
i sin fremlægning af budgettet igen om en tjenestetidsaftale for lærerne, hvilket SF også 
betonede. Herudover blev det pointeret, at man politisk var opmærksomme på, at man i 
Ishøj, som i resten af hovedstadsområdet, står over for rekrutteringsvanskeligheder nu og 
de kommende år inden for SOSU, pædagog og lærerområdet. I den forbindelse blev det 
ytret, at man i Ishøj ikke kunne være for ambitiøse, hvilket vi er spændt på kommer til ud-
tryk i forhandlingerne om en lokalaftale for lærerne i Ishøj Kommune. 
På øvrige områder fik V et fokus på tryghed på grønne områder og med øget belysning på 
stierne. SF og Ø fik indført Klimaår med pulje til bl.a. energioptimering. 

 
Finansloven: 
I finansloven for 2020 er der sat penge af til folkeskolen, hvor der i 2020 afsættes 275 mio. 
kr. stigende til 800 mio. kr. i 2023. Dette giver kommunerne mulighed for at ansætte flere 
lærere i 2020, og derudover kan der ansættes flere lærere fra de midler, der afsættes til at 
styrke den understøttende undervisning.  
Det er langt fra nok til at rette op på de store besparelser, der har været de forgangne år, 
hvor der siden 2009 er blevet 18 % færre lærere - 9.700 stillinger, og tilsvarende kun 8 % 
færre elever, samtidig med, at skoledagen er forlænget og mængden af opgaver er steget.  
 
Det er dog et positivt signal, at der nu tilføres penge til folkeskolen og vi forhåbentlig kan få 
vendt udviklingen og få flere lærere ude på skolerne, såfremt det er muligt at kunne rekrut-
tere nye lærere. Netop de kommende periodeforhandlinger kan man af gode grunde ikke 
aflæse, om der er sat penge af til, men hvis man vil kunne rekruttere lærere, bliver en ar-
bejdstidsaftale afgørende, hvis man vil kunne hive lærere tilbage fra privat og friskoler, og 
lærere der helt har forladt skoleområdet grundet arbejdsvilkårene. Hvordan finansloven vil 
påvirke folkeskolerne i Ishøj kendes ikke på nuværende tidspunkt, men med 16,6 % færre 
lærere fra 2009 til 2018 i Ishøj Kommune, vil ekstra lærerstillinger være tiltrængt. 
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Kongres 2019: 

 
Ordinær kongres i oktober: 
 
1.-3. oktober blev der afholdt kongres, hvor de væsentligste punkter på dagsorden var: 
 

 Folkeskoleideal 

 Periodeforhandlinger og Ny Start 

 Er vi gearet til fremtiden 

 Ændringer af vedtægter  

 Valg af formand og næstformand 

 
Efter en flot beretning af Anders Bondo, var Jacob Bundsgaard, Lizette Risgaard og Per-
nille Rosenkrantz Theil gæstetalere. Samlet for de 3 gæstetalere kan siges, at det handle-
de om lærernes mangel på en arbejdstidsaftale og en understregning og anerkendelse af 
lærernes arbejde.  
 
Samarbejdet som løsning på folkeskolens problemer blev pointeret og en indrømmelse af, 
at forløbet i 2013 ikke var et kønt forløb, og at regeringen bærer et ansvar for en ny start – 
uden dog at undskylde. Det var flotte ord, men som det blev påpeget af en kollega fra Al-
bertslund, så skal der handling bag ordene i form af blandt andet en arbejdstidsaftale og 
flere lærere på gulvet.  
 
Folkeskoleidealet blev præsenteret og er internt slået stort op og fik flotte ord med på ve-
jen af forskere og politikere og skal bruges som lærernes bud på, hvilken vej folkeskolen 
skal bevæge sig. Politisk har der været stor interesse for Folkeskoleidealet fra KL såvel 
som folketinget. Derimod får det nok aldrig samme bevågenhed blandt kollegaerne på gul-
vet, og det skal også mest af alt ses som et politisk papir, der skal bruges i det videre ar-
bejde med at flytte folkeskolen.  
 
Periodeforhandlingerne og Ny-start blev en række strategiske drøftelser af, hvad der er 
brugbart for lærerne og hvordan vi skal komme der hen, dog med den ubekendte faktor, at 
ingen anede, hvad kommissionen ville fremlægge i december, hvilket debatten også bar 
præg af. 
 
Gearet til fremtiden kom ind på de kolde facts om et faldende antal lærerstillinger de kom-
mende år og en diskussion om størrelsen på kredsene og om hvad den nyvalgte hoved-
styrelse skal arbejde med frem mod den kommende kongres i forhold til at afdække for-
eningens behov for at være gearet til fremtiden. Dette punkt kom dog i lige så høj grad til 
at handle om foreningens demokrati og om formands- næstformandsvalget, hvor tilhænge-
re af Morten Refskov og Dorte Lange forsøgte at fremhæve egne kandidater.   
 
Herudover blev der rejst to forslag om vedtægtsændringer. Det ene gik på, at kredsfor-
mændene og de kongresdelegerede skulle kunne vælges for en 4 årig periode, hvilket der 
ikke var flertal for. Til gengæld, blev der lavet vedtægtsændringer der betyder, at kredsene 
på generalforsamlingerne kan beslutte at afholde generalforsamling hvert 2. år, hvilket vi 
også skal forholde os til.  
 
Det altoverskyggende emne til kongressen var dog kampvalget til næstformandsposten, 
idet det reelt set havde udviklet sig til et formandsvalg, idet Anders Bondo havde stillet 
som ultimatum, at han kun ville være formand med Dorte Lange ved sin side. Dette affødte 
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skarpe reaktioner fra de delegerede til kongressen, idet det blev oplevet som udemokratisk 
og en svækkelse af Dorte Langes kandidat. Resultatet endte 163-130 i Dorte Langes favør 
mod Morten Refskov og kongressen blev afsluttet med, at Anders Bondo erkendte, at der 
ligger et arbejde med at samle den splittelse valget har skabt. 
 

Hovedstyrelsesvalg: 

 
Der var i slutningen af året valg til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse, der skulle 
vælges til en 4 årig periode med tiltrædelse 1. januar 2020. 
 
Der var 4 kandidater fra vores område, som vi anbefalede at man kunne stemme på. 
Morten Refskov, Anders Liltorp og Susanne Weisbjerg Vilstrup blev alle valgt ind, men 
højest overraskende blev Jeanette Sjøberg ikke genvalgt, på trods af, at hun havde været 
en dygtig og tydelig kommunikator. Et stort held og lykke videre og tak for indsatsen skal 
lyde fra Ishøj Lærerkreds. 

 

Aftale om lærernes ferie 2020: 

 
I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, som træder i kraft september 2020, er 
der indgået en aftale om lærernes ferie, idet vi ikke har optjent fuld ferie i sommeren 2020. 
Aftalen er blevet til på baggrund af de drøftelser kredsstyrelsen har haft i forhold til, hvor-
dan vi kunne sikre, at lærerne kunne afholde deres ferie som normalt og at tiden lokalt 
kunne bruges mest muligt meningsfyldt for lærerne på skolerne. Den er i tråd med anbefa-
lingen fra DLF og har tillige været forbi centralt hold, der har sagt god for den.  
 
Kort fortalt indebærer aftalen, at lærerne afholder ferie som de plejer, hvor de resterende 
dage afvikles som 0-dage på baggrund af, at lærernes årsnorm forhøjes med 25 timer, 
som er det timetal, vi ikke har optjent. Kredsstyrelsen har drøftet mulige scenarier for, 
hvordan de 25 timer kan bruges mest muligt meningsfuldt og tillidsrepræsentanterne og 
skolelederne har ude på skolerne fundet meningsfulde måder at bruge disse. 
 

Er vi gearet til fremtiden: 

 
Danmarks Lærerforening har sat gang i et organisationsprojekt. 
 
Formålet med organisationsdebatten er at bringe alle led af organisationen nærmere en 
afklaring af, hvordan Danmarks Lærerforening som organisation bedst muligt varetager 
sine medlemmers interesser, kollektivt og individuelt.  
Denne afklaring skal findes i en proces, der hviler på den involverende fagforenings 
værdigrundlag. 
 
Det betyder, at organisationsdebatten skal ruste organisationen til at reflektere over eget 
ansvar og egne muligheder for at påvirke lærernes og andre medlemsgruppers vilkår i 
bred forstand, herunder at påvirke samfundsudviklingen. 
 
Eventuelle organisatoriske ændringer på baggrund af debatten, skal som udgangspunkt 
træffes af de niveauer, som de vedrører. 
Debatten skal således ikke lede frem imod top-down beslutninger, som foreskriver på hvil-
ken måde og under hvilke vilkår, de lokale led i organisationen skal løse deres opgaver. 
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Lokalt betyder det, at styrelsen skal forholde sig til, hvorvidt vi er gearet til fremtiden både 
hvad angår politikudvikling og politikskabelse, hvad angår økonomi og kompetencer og om 
vi er i ”sync” med medlemmerne. 
Det er en løbende snak der har været hen over året og som blandt andet har ført til en 
snak om medlemsarrangementer. I den forbindelse afholdt vi en Pensionsaften og der er 
ligeledes planlagt en medlemsaften på Strandgårdsskolen, hvor Abdel Aziz Mahmoud 
kommer og holder et oplæg om integration.  
 

Arbejdsmiljø: 
 

Traditionen tro blev der afholdt den årlige temadag for arbejdsmiljørepræsentanter, tillids-
repræsentanter og skoleledere, der var samlet fra hele Vestegnen i Kometen i Hvidovre. 
Knap 200 deltagere var mødt op for at blive klogere på årets tema ”Inklusionens dilemma-
er”. Dagen var arrangeret af Hovedstaden Vests Arbejdsmiljøforum og sætter fokus på 
forskellige arbejdsmiljøtemaer fra år til år.  
 
Rasmus Alenkær lagde vejen forbi og holdt et inspirerende indlæg om de udfordringer 
som skolerne og lærerne står med, hvorefter Søren Fussing, konsulent hos Danmarks Læ-
rerforening holdt et oplæg om håndteringen af vold, trusler og magtanvendelser på skoler-
ne og håndteringen af dette. Herefter var der en skoleleder fra Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne, som holdt et oplæg om, hvordan de arbejdede med inklusion og til sidst var der et op-
læg, hvor tilhørerne selv havde mulighed for, i begrænset omfang at udøve magtanven-
delse og nænsom nødværge. 
 
Generelt har vold og trusler været noget af det, der har fyldt en del på skolerne i år og 
særligt håndteringen af udad reagerende elever, der belaster arbejdsmiljøet.  
 
Hvis en lærer kommer til skade eller oplever en voldsom episode, skal der laves en ar-
bejdsskadeanmeldelse og AMR eller TR skal sikre, at både den tilskadekomne og kreds-
kontoret får en kopi. 
Dette for at sikre, at dokumentation findes, hvis der sker yderligere i sagen og Danmarks 
Lærerforening skal inddrages.  
 
Lærere, der går på barsel, bliver sygemeldt eller siger op inde i skoleåret er en udfordring, 
idet der går en længere periode inden nye kollegaer kommer til, hvis der kommer nye til. 
Der har derfor været fokus på at tage godt imod nye kollegaer, idet den gode modtagelse 
er afgørende for, om man kan fastholde nye kollegaer. Dette efterlader en øget arbejds-
byrde for de andre kolleger og belaster det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsglæden og 
påvirker lærernes professionelle kapital. 
Meget belejligt har dette været i fin harmoni med mentorordningerne der skulle udarbejdes 
på skolerne som resultat af Ny-startmødet.   
 
Konkret har der været 16 opsigelser i perioden august 18 – december 18. Pensionering og 
afskedigelser er ikke talt med. 
Hertil kommer så langtidssyge og lærere på barsel, hvorfor manglen af kollegaer har været 
endnu større.   
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Samarbejdet med Ishøj Kommune: 

 
I det daglige er det skolelederne, sekretærerne og HR-afdelingen/Center for ledelse og 
strategi kredskontoret samarbejder med dels i konkrete personsager, men ikke mindst i 
forbindelse med arbejdet i HovedMED, hvor kredsformanden foruden møderne i Hoved-
MED deltager i forskellige arbejdsgrupper. 
 
Efter sommerferien har kredsformanden fået aftalt kvartalsvise dialogmøder med skole-
chefen Susanne Poulsen. Disse møder har været positive og giver anledning til at drøfte 
de spørgsmål og udfordringer vi hver i sær oplever i det daglige. Forhåbentlig kan disse 
møder være medvirkende til at nuancere billedet af den hverdag som lærerne oplever og 
forhåbentlig kvalificere skolechefens beslutningsgrundlag. 
Herudover fik vi lavet en aftale om lærernes ferie i overgangsåret 2020 efter fin diskussion 
i kredsstyrelsen, med skoleledernes TR og med sparring fra de andre lærerkredse på 
Vestegnen. 
 
Herudover er det i 2020 foreløbig planlagt et nyt ”Ny-start” møde og det er håbet, at vi kan 
bygge videre på disse møder, idet tillidsrepræsentanterne såvel som skolelederne, har 
oplevet at møderne har givet værdi.  
 

HovedMED: 

 
I HovedMED betød 2019, at der kom 3 nye medlemmer i det Ishøj Lærerkreds’ nye kreds-
formand indtrådte og blev valgt til næstformand i HovedMED, BUPL fik ligeledes en ny 
fællestillidsrepræsentant og FOA SOSU skiftede også i utide. 
 
I forbindelse med budgettet var medarbejdersiden i år til budgetseminar med OAO, hvilket 
var godt givet ud og kvalificerede b-sidens arbejde i forbindelse med budgettet. 
 
Der er møde i HovedMED ca. 6 gange årligt – og dertil kommer 1 møde med borgmeste-
ren om budgettet. 
Under HovedMED er der nedsat en arbejdsgruppe, der laver ”rugbrødsarbejdet” til møder-
ne. 
 
I det forløbne år blev revideringen alle kommunens retningslinjer afsluttet. Herudover var 
den helt store sag i HovedMED indførsel af ”Røgfri Arbejdstid”, der gav anledning til en 
tvist, idet kommunen i første omgang fastholdt, at det også gjaldt for ansatte med selvbe-
talt frokostpause. Efter en længere dialog endte det med, at Ishøj Kommune slettede den-
ne passus. 
 
TR-temadagen på tværs af kommunen er ligeledes en del af kredsformandens arbejde, 
hvor årets temadag i december havde fokus på ytringsfrihed og tavshedskultur på ar-
bejdspladserne og hvor arbejdsmarkedet er på vej hen, idet det er en problematik, der op-
leves på tværs af kommunens driftssteder. 
 
Herudover er der sat gang i et projekt ”Bedre til ord og tal”, der skal opkvalificere kollegaer 
i første omgang hos Vej og Park, der har vanskeligheder med at læse og regne for at 
fremtidssikre dem i jobbet og give generel øget livskvalitet. Det er blevet taget godt i mod 
hos kollegaerne efter en god dialog og inddragelse af fællestillidsrepræsentanten og Ho-
vedMED. 
Det er tanken at dette også skal ud til FOA SOSUs medlemmer i det kommende år. 
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Det forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest: 

 
Vi har et godt samarbejde i Hovedstaden Vest – sammenslutningen af kredse på vesteg-
nen, hvor vi har diskuteret løsninger på overgangsordningen til den nye ferielovgivning, 
Ny-start og periodeforhandlingerne, Gearet til fremtiden, AULA, Hovedstyrelsesvalg og 
ikke mindst næstformandsvalget i Danmarks Lærerforening. 
Vi kan hjælpe og supplere hinanden og udveksle erfaringer politisk men også omkring ar-
bejdsmiljø og lønteknik, hvor vi deltager i arbejdsmøder. 
 
Mødefrekvensen for alle disse møder er i omegnen af 16 møder årligt. 
 

Fremtidigt virke: 

 
I det kommende år vil Ishøj Lærerkreds udover det almindelige arbejde med sagsbehand-
ling og rådgivning have fokus på følgende punkter: 
 

 Lokalaftale for lærerne i Ishøj Kommune 

 Ny-start samarbejdet med skolelederne og forvaltningen 

 Periodeforhandlingerne 

 Medlemsaktiviteter 

Det altoverskyggende arbejde frem mod sommerferien bliver at se, om politikerne og for-
valtningen vil lave en Lokalaftale med Ishøj Lærerkreds, der sikrer lærerne nogle ordentli-
ge rammer, der medvirker til at vi kan levere den bedst mulige undervisning og understøt-
ter godt arbejdsmiljø til gavn for eleverne på skolerne. 
 
Kredsstyrelsen har allerede taget arbejdstøjet på og påbegyndt drøftelser, der skal afdæk-
ke, hvad en aftale set fra lærernes side skal adressere, så der både sikres nogle gode 
rammer og et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde om at levere den bedst mulige undervis-
ning på skolerne og på rådhuset. 
 
Samarbejde med skolelederne og forvaltningen er ligeledes et fokus, hvor vi vil forsøge at 
forsætte i de spor, der er lagt og fortsat tage initiativ til Ny Start møder, som med tiden for-
håbentlig kan få et andet navn. 
Periodeforhandlingerne bliver ligeledes et fokus, hvor vi løbende vil drøfte de ting, de fra 
centralt hold beder os forholde os til. 
Sidst men ikke mindst er medlemsaktiviteterne i fokus og vi håber, at forårets medlemsar-
rangement vil blive vel modtaget, og kan være noget vi også fremadrettet skal forsøge at 
dyrke noget mere. 
 

Kontorets arbejde: 

 
I januar overraskede Joan os, da hun fortalte, at hun efter 25 år i Ishøj Lærerkreds’ tjene-
ste havde fået tilbudt en stilling på HR-konsulent hos kommunen, hvor hun startede 1. maj.  
Kris Kolbjørn Nielsen blev til generalforsamlingen valgt til ny kredsformand, hvilket han 
formelt indtrådte som 1. maj og rent tilstedeværelsesmæssig gjorde 1. august. 
 
I forbindelse med GDPR har Ishøj Lærerkreds også skulle indstille sig på de skærpede 
regler fra EU og har lavet procedurer samt slettet/makuleret en del data og foretaget en 
større digitalisering af fysiske sagsmapper. 
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Skolerne: 

 
Gildbroskolen: 

 
Dette er min første beretning som TR. Birgitte Tøjberg gik på pension med udgangen af 
skoleåret 2018/19, og i hendes sidste beretning lagde hun vægt på, at det var første år 
siden 2014, hvor der ikke havde været udskiftninger på ledelsesgangen. Dette blev så og-
så det eneste år, da vores forhenværende leder Leif Gaard Bjarning fik nyt job på Frede-
riksberg pr. 1. september. Det har betydet, at viceskoleleder Lykke Dyrlund Sørensen har 
været konstitueret leder siden. 
Vi har haft stillingen slået op af to omgange, da vi i ansættelsesudvalget ikke mente første 
ansøgerfelt var stærkt nok. Det har betydet, at der siden september (indtil marts) har været 
færre ledere. Dette har selvfølgelig kunnet mærkes, selvom de resterende ledere har taget 
flere opgaver på sig. 
Det har samtidig også betydet, at både jeg som TR og de resterende ledere har lært at 
skulle samarbejde på en anden måde. Det er nyt for os alle, og vi har lige skullet lære de 
forskellige procedurer. Samtidig har vi skiftet AMR fra slutningen af 2019, hvor Leif Her-
skind afløste Line Lykke Damgård. Tak til Line for indsatsen, og jeg ser frem til samarbej-
det med Leif. 
 
Ligeledes har der omkring jul været afholdt valg af AMR og TR i SFOen, der gav udslag i 
til to nye ansigter. Dermed er vores MED-udvalg nu næsten helt nye personer, og med en 
kommende skoleleder på banen er vi alle klar til at starte MED-uddannelsen i foråret, så vi 
er klædt bedst på til at varetage alles interesser. 
I december fik vi besøg af arbejdstilsynet, der havde et enkelt påbud pga. noget udsugning 
i et sløjdlokale. Da vi ikke alle kunne vikardækkes på dagen, hvor besøget lå, blev den 
efterfølgende snak om fysik og psykisk arbejdsmiljø udskudt til starten af januar, hvor vi 
havde et fint møde, og hvor arbejdstilsynet gik derfra og var tilfredse med, hvad de havde 
hørt.  
 
I løbet af året har vi haft opsigelse af en matematiklærer i udskolingen, vi har haft flere 
barsler og også et par på orlov. Generelt har kolleger været gode til at hjælpe med at få 
det store puslespil til at gå op. Dog vil jeg opfordre den nye leder til, at jeg også kommer til 
at blive informeret om de aftaler, der bliver lavet, da ikke alle har været så gunstige for læ-
rerne.  
 
Der er taget nye tiltag i dette skoleår for at forsøge at lette ”presset” – antallet af fælles 
lærere- og personalemøder er sænket, og der er samtidig givet mere tid til møder på de 
enkelte årgange. Jeg kan ikke gennemskue, om det har haft den effekt, som ønsket. 
Alle på Gildbroskolen har også i år - efter udleveringen af opgaveoversigten – haft mulig-
hed for at være forbi hos skolens ledelse, hvor det var muligt for medarbejderen, at kom-
me med kommentarer til opgaveoversigten. Dette førte efterfølgende til mindre justeringer 
af arbejdsopgaver i nogle af lærernes opgaveoversigter. Dog er det stadig svært helt at 
gennemskue opgaverne, når der ikke står, hvor meget tid der forventes at bruges på den 
enkelte opgave. Og enkelte havde ”pludselig” lige lidt ekstra tid til opgaver alligevel. 
Dette er et af mine ønsker for et kommende samarbejde med den nye skoleleder. 
 
Arbejdstiden er stadig en af de væsentligste faktorer til, at medarbejderne føler, at de har 
en yderst stresset hverdag. Dette skyldes bl.a. den manglende tid og stadig flere arbejds-
opgaver. De mange udefrakommende krav til, hvorledes vi skal varetage vores undervis-
ning, samt stadigt voksende forventninger til dokumentation af vores arbejde f.eks. 



 
 

13 

meebook, elevplaner, læringsmål, parathedsvurdering, skoleudtalelser mm, er også med-
virkende til at stresse medarbejderne, da tiden kun kan hentes et sted fra, og det er i for-
beredelsen til selve undervisningen. Og så ikke at forglemme AULA. Dette har og giver 
stadig en del frustrationer, da vi er vant til en masse funktioner der pludselig ikke findes 
mere, eller er blevet mere besværlige. 
 
Det stigende antal inkluderede elever, øger endvidere behovet for ekstra ressourcer, hvil-
ket ikke altid kan honoreres. Dette har især kunnet mærkes i vores 0.-klasse, hvor vi har 
fået tilknyttet en satellitklasse, der består af 3 elever der skal inkluderes i 0-klassen. Pro-
cessen omkring dette har været uigennemskuelig og svær, hvilket har ført til langtidssy-
gemelding af både børnehaveklasselederen og af børnehavepædagogen.   
TR-rollen har i det forgangene år båret meget præg af læring. Med TR-uddannelsen i ryg-
gen har jeg skulle sætte mig i de forskellige regler og funktioner af TR-hvervet. Det er klart 
mere omfattende end jeg troede, men også meget spændende.  
 
Udover at prøve at være synlig og være i tæt kontakt med medlemmerne, både i form af 
individuel vejledning og støtte med så vidt professionelle som personlige problemstillinger, 
har jeg deltaget i flere samtaler som bisidder efter ønske fra medlemmer og ansættelses-
samtaler. Dels lærerstillinger og dels den længere proces med at få ansat en skoleleder. 
Her måtte jeg desværre trække mig fra ansættelsesudvalget i 2. runder – da samtalerne 
faldt sammen med de dage hvor jeg var på TR-uddannelse.  
Der er lige pt. én ledig lærerstilling på skolen efter at vedkommende, der blev ansat i vores 
autismeklasse blev opsagt inden hans prøveperiode var udløbet. Denne er forhåbentlig 
besat, når denne beretning når ud til medlemmerne. 
 
I forbindelse med et klubmøde har vi arbejdet med punktet “Hvilke nødvendige, realistiske 
forbedringer er der brug for at få gennemført på vores skole i det næste år?” Der kom rigtig 
mange gode bud, og i processen blev der snævret ind til 3 punkter, som jeg efterfølgende 
vil prøve at arbejde med. 
Vi fik ved samme lejlighed valgt nye folk til vores fagligklubs bestyrelse, som jeg håber jeg 
kan sparre med i løbet af året. 
 
Jeg er glad for at blive mødt af kollegaer, der gerne vil have en snak, om det er uforplig-
tende eller noget de har brug for hjælp til, og jeg kan kun påskynde andre at bruge denne 
mulighed. Både AMR og jeg har tavshedspligt, hvis der er noget man gerne vil vende. 
Nogle gange kan selv de små ting vokse sig store, hvis man ikke får dem løst i opløbet.  
 
Tobias Basse 

 
Vejlebroskolen:  

 
Fagfordeling i foråret 2019 og senere skolestarten i august blev hos os stærkt udfordret af, 
at 8 lærere af mange forskellige, personlige, gode grunde forlod skolen. Selvom der blev 
afholdt mange jobsamtaler manglede vi stadig 3 lærere ved elevernes skolestart i august 
måned. 
De fleksible skemaer blev udnyttet fuldt ud og mange kolleger måtte løbe ekstra stærkt for, 
at alle elever kunne få alle deres ugentlige undervisningstimer. 
 
 Ovenstående personalesituation betød desværre også, at vores opgaveoversigter har 
været længe undervejs og for nogle kollegers vedkommende er blevet ændret løbende. 
Dette har også været til frustration for vores skemalæggere, da det ind imellem har knebet 
med kommunikationen fra skolens ledelse. 
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Angående kommunikation så har det også givet udfordringer at skifte skoleintra ud med 
AULA. Introduktion til og undervisning i det nye system har været ganske godt her på Vej-
lebro, men de manglende funktioner i Aula giver frustrationer blandt lærerne. 
 
Vedr. arbejdstid føles forberedelsestiden stadig meget presset af de fleste kolleger og 
oveni det oplever vi at blive brugt som vikar uden varsel - på tidspunkter hvor vi havde 
tænkt vi skulle forberede vores egne undervisningstimer. 
 
Senest fik vi så et lærerskift pr. 1.december og igen et pr. ultimo februar - så vi har haft 
den helt store udskiftning af over ⅓ af lærerne på skolen i løbet af de sidste tre år og det 
har givet et generationsskifte i lærerkollegiet og en langt lavere gennemsnitsalder på vores 
skole. 
 
Mobiliteten blandt lærere er klart stigende og fastholdelsen i jobbet her i Ishøj må være en 
udfordring for kommunen. En udfordring jeg håber kommunen fortsat vil tage stilling til og 
forsøge at løse ved at gøre lærergerningen i Ishøj mere attraktiv, måske via justering af 
det lokale administrationsgrundlag og ved en aktiv interesse i en ny god arbejdstidsaftale. 
 
Alice Taasby 

 
Vibeholmskolen: 

 
Opdateringen af skolens fysiske rammer fortsætter. Der er nu helt nye faciliteter også ved 
de yngre elever i de grønne områder imellem gangene, hvor lokalerne befinder sig. Der er 
både mulighed for at lege/hygge sig samt at arbejde. 
 
Efter sommerferien stod en midtergang nymalet og med nye mere indbydende arbejds-
møbler klar. Det er tanken, at der med tid skal forskønnes flere af tilsvarende områder, når 
økonomien tillader det. 
 
I efteråret 2019 havde vi en pædagogisk lørdag med fokus på krænkende handlinger, hvor 
der var anledning til gode diskussioner på tværs af faggrupperne. Det bestræbes, at der 
kommer en retningslinje og handleplan på området i løbet af indeværende skoleår. AULA 
var også på programmet med en opsamling på knaster og glæder i forbindelse med im-
plementeringen. 
 
På personalefronten oplever vi fortsat, at det er en udfordring at tiltrække lige præcis de 
fagkombinationer vi efterspørger, når en kollega går på barsel, pension eller får andet ar-
bejde. Hullerne lukkes så godt som muligt, blandt andet takket være stor velvilje hos kolle-
gerne til at byde ind eventuelt via overarbejde i en periode eller ændring af opgaveoversig-
ten. 
 
I forhold til arbejdsmiljø er vi fortsat en skole, hvor vi gerne vil hjælpe hinanden, lytte til og 
give forslag til konstruktive løsninger kollegerne imellem – nyere såvel som dem, der har 
været her i længere tid. 
 
Jette Hansen er kommet til som vores viceskoleleder. Jette har særlig fokus på udskolin-
gen og mellemtrinnet. 
I lighed med tidligere år afholdes der så vidt muligt ugentlige møder mellem hhv. TR og 
leder samt AMR og leder, hvilket danner grundlag for en løbende god dialog. 
 
Morten Risager 
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Strandgårdskolen: 
 
Ny ledelse. 
I januar 2019 blev skoleleder Jan Mindegaard ansat, og i april viceskoleleder Kåre Banke. 
Fra starten af gjorde den nye ledelse det klart, at den fandt det essentielt for skolens virke, 
at der er et løbende, åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem lærere, kreds, MED-udvalg 
og ledelsen. Jeg synes, at ledelsen har leveret på disse løfter. Den løbende dialog har væ-
ret åben og ærlig, og det har været muligt at komme til ledelsen med alt, hvad der har rørt 
sig i personalegruppen. Jeg synes der er fundet mange løsninger i fællesskab i årets løb, 
og der har ikke været brug for “brandslukning”, fordi parter ikke har talt sammen i god tid. 
Min forventning er, at dette samarbejde vil fortsætte, også nu hvor ledelsen ikke er ny me-
re og ikke har behov for at spore sig ind på skolens kultur.  
 
Ny TR suppleant og nye medlemmer. 
Til faglig klub i november var der valg til TR-suppleant, fordi Katrine Klammer havde valgt 
at trække sig. Jeg skal sende en stor tak til Katrine, som i to år ydede en kæmpe indsats 
som suppleant ved flere lejligheder i både MED, ansættelsessamtaler og i den daglige 
sparring. Dilek Dalan stillede op som eneste kandidat og blev valgt. Vi aftalte fra start af at 
rette vores fokus mod lærere på skolen, som af den ene eller anden grund ikke var ind-
meldt i DLF. Jeg mener, at vores indsats har båret frugt, da en stor del af de lærere, vi i 
fællesskab kontaktede og forklarede om DLF, valgte at melde sig ind efterfølgende.  
 
Nye kollegaer og besættelse af ledige stillinger. 
Sidste år sagde vi farvel til 5 lærere og vores matematikvejleder, som fandt nyt arbejde 
inden hun vendte tilbage fra barsel. Vi har ultimo januar formået at besætte alle de vakan-
te stillinger med dygtige og velkvalificerede kollegaer, men forløbet har båret præg af en 
tendens, vi også hører om i resten af landet; det er et snævert ansøgningsfelt, som bærer 
præg af en mangel på lærere med naturfag og matematik på linje.  
 
Planen for opgaveoversigter og næste skoleår. 
I MED-udvalget har ledelsen allerede i januar 2020 præsenteret planen for udarbejdelsen 
af næste års opgaveoversigter. Planen er stort set identisk med sidste forårs plan, som var 
en stor forbedring i forhold til tidligere tider. Planen præciserer hvornår fagfordeling, team-
dannelse og dialog om opgaveoversigterne begynder, og den forløber over flere måneder. 
Det er en plan, der giver mulighed for en løbende dialog om næste års opgaver, og der er 
udbredt tilfredshed i personalegruppen med måden, hvorpå det er struktureret.  
 
Ny fix-flextidsaftale 
Til faglig klub ultimo 2018 blev det besluttet, at TR aktivt skulle søge at forhandle en ny fix-
flextidsaftale på plads med den nye ledelse. Den tidligere ledelse havde været afvisende 
over for det. Da Jan og jeg begyndte samtaler om den nye aftale primo 2019 blev det hur-
tigt klart for mig, at vi ikke havde modsatrettede interesser på området. Vi var enige om, at 
det var fornuftigt, at vores aftale kom til at ligne de andre skoler i kommunens (9-14 fixtid), 
og vi havde ingen udfordringer i at blive enige om aftalens positive indvirkninger på lære-
rens mulighed for at gøre deres arbejde med mest mulig fleksibilitet, tillid og frihed inden 
for administrationsgrundlagets rammer. Det var ledelsen magtpåliggende, at aftalen og 
den øgede fleksibilitet og frihed i arbejdets tilrettelæggelse ikke gik ud over fælles plan-
lægning, fleksible skemaer og samarbejdet med pædagoger. Derfor blev disse forhold 
skrevet eksplicit ind i den nye aftale, hvilket de ikke tidligere var. Aftalen blev underskrevet 
før sommerferien og trådte i kraft august 2019, og der har været udbredt tilfredshed med 
aftalen siden da.  

Jakob Rossing 
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Ishøj Skole: 
 
I det forgangne år har vi sagt farvel til en lærer, der ønskede nye udfordringer. Vi sagde 
også farvel til Lonnie, der valgte at gå på en velfortjent pension efter mere end fyrre års 
ansættelse på Ishøj Skole. Vi var dog så heldige at få ansat gode kvalificerede lærere i 
stedet. Skolens ledelse valgte endvidere at gå tættere på budgettet og ansætte yderligere 
en lærer. Dette var på baggrund af, at lærerne længe havde givet udtryk for et stigende 
arbejdspres, som de frygtede ville medføre flere stressrelaterede sygdomme. 
På personalefronten har der været løbende ændringer, hvor det ofte er nødvendigt at tæn-
ke kreativt for at tingene til at gå op, når kolleger af forskellige årsager skal dækkes midt i 
skoleåret eller rammes af længerevarende sygdom. Disse udfordringer bliver stadig i ud-
strakt grad klaret ved, at lærerne i en periode påtager sig et øget timetal. 
  
De to førsteklasser i år har bevirket, at der ikke er plads, i det nye indskolingshus, til hele 
indskolingen. Børnehaveklassen har derfor fået lokale i egen bygning. Denne lokalepro-
blematik ser i følge prognoser for børnetallet kun ud til at blive større i de kommende år. 
Børnehaveklassen har desuden i år været ekstra udfordret på grund af en ny satellitgrup-
pe, der har medført store pædagogiske udfordringer. 
 
Personalet på Ishøj Skole var, som alle andre lærere, stadig ”trætte” på grund af arbejds-
presset. Ledelsen viste også i 2019 en forståelse over for kolleger, der føler sig ekstra 
presset, og har forsøgt at give disse lidt luft i hverdagen.  
Selvom arbejdstiden stadig er en væsentlig faktor til, at medarbejderne føler, at de har en 
yderst stresset hverdag, har ansættelsen af den ekstra lærer bevirket, at arbejdspresset er 
blevet lidt mindre.  
 
De mange udefrakommende krav til, hvorledes vi skal varetage vores undervisning, samt 
de mange forventninger til dokumentation, er dog stadig medvirkende til at stresse medar-
bejderne, da tiden kun kan hentes et sted fra, og det er i forberedelsen til undervisningen. 
 
Sidst men ikke mindst medfører det stigende antal inkluderede elever, et øget behov for 
ekstra ressourcer, hvilket ikke altid kan honoreres.  
  
De nye tiltag der blev taget i sidste skoleår for at forsøge at lette ”presset” – antallet af læ-
rer- og personalemøder er sænket, dette tiltag er videreført i dette år. 
  
 
Alle på Ishøj Skole har også i år - efter udleveringen af opgaveoversigten – været inde hos 
skolens ledelse, hvor det var muligt for medarbejderen, at komme med kommentarer til 
opgaveoversigten. Dette førte efterfølgende til mindre justeringer af arbejdsopgaver i nogle 
af lærernes opgaveoversigter. 
 
TR-rollen har også i det forgangne år, efter at der ikke mere skal forhandles med ledelsen 
omkring rammerne for arbejdstidens organisering, været meget af individuelle vejledning 
og støtte i forbindelse med personlige problemstillinger. Når disse problemstillinger har 
involveret ledelsen, har det heldigvis atter foregået ved en positiv og konstruktiv dialog. 
 
Claus Rasmussen 
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Kirkebækskolen: 
 
Organisatorisk begyndte året med, at TR valgte nye græsgange. Kris stillede op som 
kredsformand og blev valgt.  
 
Derfor startede en ny TR, Hans Jørgen Franks på posten den 1.4.2019. 
 
Kirkebækskolen var præget af et modsætningsfyldt samarbejde mellem ledelse og lærere. 
Det viste sig bl.a. ved, at medarbejderinddragelsen omkring strukturændringer i forbindel-
se med skoleåret 2019/20, var yderst begrænset og kritisabelt. Konkret besluttede ledel-
sen egenrådigt en model, hvor graden af tolærerordninger blev omprioriteret, ved en udvi-
delse af børnenes undervisningstimetal. Flerfaglige på bekostning af tolærerordninger var 
sigtet.  
Lærerne var ikke begejstrede for hverken tiltaget eller det ringe samarbejde omkring sko-
leårets planlægning. 
 
Økonomi. 
Kirkebækskolen er en takstfinansierede institution, og derfor er økonomien styret af elev-
tallet.  
Elevtallet på Kirkebækskolen faldt med indgangen til indeværende skoleår, men konse-
kvenserne blev udsat, da relativt mange i personalet gik på orlov uden vikardækning. Vi 
må forvente, at der i den kommende periode vil ske en reduktion i personaledækningen, 
med mindre visitationerne til det kommende skoleår bliver med minimum 6 elevindskriv-
ninger (det skønnes aktuelt, at der kommer 3 indskrivninger til det kommende skoleår). 
Der er aktuelt opsigelser, som kan kompensere for kommende afskedigelser.  
 
Samarbejde. 
Ledelse og TR nåede en erkendelse af, at noget nyt skulle ske omkring samarbejde, med-
arbejderinddragelse og -medbestemmelse på Kirkebækskolen. 
  
Der blev iværksat en højere mødesekvens mellem TR og ledelse, og en gensidigt ønsket 
bevægelse hen imod tillid til hinanden og respekt og anerkendelse af hinandens roller og 
funktioner. Denne bevægelse opleves på begge sider af bordet. Indtrykket hos ledelse og 
TR er positivt for det fremtidige samarbejde, og TR ser en kommende aftale i Ishøj som et  
konstruktivt middel til at nå mere ordnede forhold på Kirkebækskolen. 
 
MED. 
Konkret blev en ny model for MED arbejdet iværksat. En model, hvor der laves underud-
valg i MED, som skal lave et grundigt forarbejde med de konkrete punkter, som derefter 
skal fremlægges MED udvalget på skolen som reflektions- og beslutningsforslag.  
 
De nedsatte udvalg der aktuelt arbejdes med: 
 
1. Gennemgang og opdatering af retningslinjer. 
2. Økonomi og høringssvar. 
3. Sygefravær. 
4. Kulturudvalget.  
 
Vi skal evaluere denne ordning, når der er gået nogen tid. 
 
Lærerne lavede en selvbestaltet og kritisk evaluering af indeværende skoleårs planlæg-
ning på Faglig Klub møde i januar 2020. Evalueringen var faglig og saglig, og derfor ikke 
entydig. Denne evaluering indgår i den evalueringsplan som er igangsat. 



 
 

18 

 
Året har været præget af nye tiltag omkring samarbejdet på skolen (og behovet for tiltag!), 
samt afsøgningen af, om de valgte tiltag har båret frugt i skolens organisation og hos de 
enkelte ansatte.  
 
Og lærerne ser gerne, at periodeforhandlingerne mellem DLF og KL ender ud i en brugbar 
central aftale. Og lærerne på Kirkebækskolen ser frem til en lokalaftale i Ishøj, og en op-
dyrkning af samarbejdssporet mellem Ishøj Kommune og Ishøj Lærerkreds. 
 
Skolen på Ishøjgård: 
 
Ledelsen. 
Året 2019 på Ishøjgård var præget af mange ledere og stor udskiftning af disse. 
 
I januar bestod vores ledelse af lederen for hele ishøjgård og på skoledelen var der via et 
vikarbureau hyret to ledere til at hjælpe til på skolen. 
 
Det lykkedes i marts at få ansat en afdelingsleder for skolen, hvor vi sammen med ham 
samt vores øverste leder havde to pædagogiske lørdage i marts og april, hvor der blev 
tænkt og talt om fremtid og retning for Ishøjgård. 
Vores afdelingsleder fratrådte sin stilling i maj, og i august fratrådte vores øverste leder sin 
stilling. Der blev oprettet en midlertidig ledelse på gården bestående af de to afdelingsle-
dere fra aflastning og familieværkstedet samt viceinspektøren fra Ishøj skole og vores so-
cialfaglige konsulent. 
I start september blev der på et MED-møde meldt ud fra CBU, hvordan ledelsesstrukturen 
fremadrettet skal være. Der skal på Ishøjgård være en skoleleder, en souschef og en afde-
lingsleder for aflastningen. Dette betød, at der skulle ansættes en skoleleder samt en 
souschef. 
Skolelederen er fundet og ansat her pr 1. januar 2020 og er allerede godt i gang med at 
finde sig til rette på gården. 
 
Tilsyn og arbejdstilsyn. 
Skolen på Ishøjgård har i løbet af april/maj 2019 været igennem et pædagogisk tilsyn, hvor 
der er blevet udarbejdet en tilsynsrapport, som giver nogle anbefalinger til, hvordan vi 
kommer videre. 
Derudover har vi haft besøg af arbejdstilsynet i juni, hvilket i september mundede ud i, at 
Ishøjgård fik et påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod vold. Dette skulle i første 
omgang være efterkommet den 1. januar. Der blev undervejs søgt om udsættelse, hvilket 
er blevet bevilliget, og datoen nu er 1. marts 2020. 
Der blev nedsat en gruppe som sammen med CBU, Susanne Poulsen, skulle arbejde med 
påbuddet samt med de anbefalinger fra det pædagogiske tilsyn. Arbejdet er i gang og flere 
tiltag er sat i værk. 
 
Personalesituationen. 
Vi gik ind i 2019 med alle stillinger besat – enten af faste medarbejdere eller med en fast 
vikar. Denne situation ændrede sig hurtigt og i løbet af året har vi på skoledelen sagt farvel 
til 13 kollegaer (7 pædagoger og 6 lærere). Vi har også budt nye kollegaer velkommen, 
men er stadig ikke oppe på den fulde styrke, så vi gør god brug af vores mange dygtige 
vikarer, som er faldet godt til i huset.  
Vi håber dog, at det snart vil lykkes at få besat alle stillinger. 
 
Der har i løbet af året været en del sygdom, som har været arbejdsrelateret pga. af det 
store pres, der har ligget på personalet specielt ift. vold og trusler om vold. 
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Opgaveoversigterne. 
Det lykkedes ikke at få opgaveoversigterne i skoleåret 18/19, trods at der blev arbejdet 
hårdt for at få det gjort. Til gengæld fik vi en opgaveoversigt for skoleåret 19/20 ugen før vi 
gik på sommerferie, som var lavet i samarbejde med de to ledere fra Ishøj skole og vores 
øverste leder. 
 
Kirsten Galsgaard 
  
Pensionistarbejdsgruppen:  
 
I 2019 har der været 3 arrangementer for kredsens pensionister. 
 
Forårsturen gik til Landbohøjskolens Have med rundvisning i haven og de historiske byg-
ninger. Derefter var der spisning i Restaurant Allegade 10. 
 
Sommerturen var en rundvisning på Nørrebro med 2 pensionerede politibetjente fra Poli-
timuseet. Efterfølgende var der spisning på Cafe 22 ved søerne. 
 
Juleturen gik til Cisternerne og SUPERFLEX´s udstilling: "It´s not the end of the world". 
Derefter spisning i Restaurant Bjælkehuset. 
 
Kredsen er vært for sommerudflugten (dog en deltagerbetaling på 100 kr.) Ved øvrige ar-
rangementer betaler kredsen entré og rundvisning, mens medlemmerne selv betaler fro-
kost og drikkevarer. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med sommerudflugten. Der var stor tilfreds-
hed med arrangementerne. Der blev indhentet forslag til kommende arrangementer. 
Else Nielsen og Birgit Hansen orienterede fra fraktion 4 Hovedstaden Vest. På årsmødet i 
februar var der debat om en fremtidig pensionistpolitik. Det nye faglige netværk for fraktion 
4 "Lærersenior" har en 2-årig forsøgsperiode.  
 
Kongressen vedtog en vedtægtsændring vedr. 75 års reglen (kontingentfrihed):  
Fra den 1.1.2021 bliver man kontingentfri 12 år efter den officielle pensionsalder.  
 
Ny kongresdelegeret for fraktion 4 er Jørn Kokkendorff, Aarhus. 
 
Else Nielsen og Birgit Hansen blev genvalgt som kreds 18´s repræsentanter. 
 
Arbejdsgruppen består af: Alice Giltoft, Jørgen Christiansen, Dan Sandager, Leif Nielsen, 
Carsten Lauridsen, Svend Christensen og Birgit Hansen. 
 

Isfuglen: 

 
Februar 2019:  
 

 Kredsformand Joan Jørgensen har fået nyt job 

 Møde med borgmester Ole Bjørstorp, Lisbet Lentz og Susanne Poulsen 

April 2019: 
 

 Ferievarslinger/kollektivt ferielukket 

 6. ferieuge 
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 Lønforbedringer pr. 1. april 

 Fællesmøde med TR, skoleledere, kreds og kommune 
 
Juni 2019: 
 

 Tilbagetrækning 

 LP Pension 

 Bisidder 

 Barsel 

 Lønseddel 

 Arbejdsskader 

 Kredskontoret i ferien 

 Sygdom 

 Ferievarsling 
 
August 2019:  
 

 Opgaveoversigter 

 Ishøj Kommunes budget 

 Aftale om lærernes ferie 2020 

 Pensionsaften 
 
December 2019:  
 

 Kongres 2019 

 Møde med undervisningsministeren 

 

Kredsstyrelsen består af: 

 
 Kris Kolbjørn Nielsen Kredsformand 

 Vakant  Næstformand 

 Véronique Beugras Kasserer 

 Jakob Rossing  TR på Strandgårdskolen 

 Alice Taasby  TR på Vejlebroskolen 

 Tobias Basse  TR på Gildbroskolen 

 Morten Risager  TR på Vibeholmskolen 

 Claus Rasmussen  TR på Ishøj Skole 

 Kirsten Galsgaard  TR på Ishøjgård 

 Hans Jørgen Franks TR på Kirkebækskolen 
 

Derudover har TR fra CBF, Annemette Rasch mulighed for at deltage i kredsstyrelsens 
møder. 
 
Det daglige arbejde varetages af FU, som består af formand og kasserer.  
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Aldersfordeling: 

 
Aldersfordeling for lærere og bh.kl.ledere:  
 

 
TJ-mænd:  11 
OK-ansatte: 256   
I alt: 267 
 

 

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70

TJ 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0

OK 6 32 36 26 39 42 29 22 24 0
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Aldersfordeling for lærere og bh.kl.ledere fra 58 år og opefter: 
 

  
 
TJ-mænd:  11  
OK-ansatte:  33 
I alt: 44  
 
 
 

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

TJ 1 1 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0

OK 3 3 3 9 3 5 5 2 0 0 0 0 0
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2. Foreløbigt regnskab:  

 
Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 
 
Resultatopgørelse for året 2019 

     

      

   Budget  Realiseret  Realiseret   Realiseret 

 Note  2020  2019  2018  2017 

Indtægter:          

     Medlemskontingenter 1    1.178.264  1.265.446  1.679.793 

     AKUT-fond     175.340  170.000  168.045 

     Administration af særlig fond     11.459  11.346  11.327 

     Tilskud fra FTF     2.000  2.000  1.500 

     Deltagelsesgebyr     18.000     

     Indtægter i alt     1.385.063  1.448.792  1.860.665 

Variable udgifter:          

     Kontingenter 2    10.360  11.480  544.714 

     Styrelses-aktiviteter 3    25.928  22.726  17.471 

     Kredsaktiviteter 4    59.873  -33.119  24.843 

     Mødeaktivitet     20.758  20.507  19.887 

     Støtteaktiviteter 5    10.221  14.998  15.005 

     Kredsstyrelsen 6    878.347  863.500  784.308 

     Variable udgifter i alt     1.005.486  900.092  1.406.228 

          
Dækningsbidrag     379.577  548.700  454.437 

          

Salgsfremmende omkostninger          

     Informationsformidling 7    4.305  3.836  5.335 

          
Indtjeningsbidrag     375.272  544.864  449.101 

          
Administrationsomkostninger:          

     Gager 8    141.888  119.368  117.775 

     Personaleomkostninger 9    72.635  73.013  77.195 

     Administrationsomkostninger 10    111.306  126.684  117.574 

     Lokaleomkostninger 11    78.461  79.043  79.924 

     Administrationsomkostninger i alt     404.290  398.110  392.468 

          
Resultat før ekstraordinære beløb     -29.019  146.754  56.634 

          

Ekstraordinære udgifter:          

     Henlægge. til faglige klubber     0  0  40.050 

     Henlæggelse til EDB     0  0  5.000 

     Henlæggelse til Frederiksdal     70.000  40.050  40.000 

     Henlæggelse til frikøb     0  55.314  0 

     Henlæggelse til kopimaskine     0  20.000  10.000 

     Henlæggelse til faglige aktiviteter/ udd.    0  0  0 

    Henlæggelse til ekstern revision     0  0  0 

    Afskrivning     6.935  0  0 
Ekstraord. omkostninger     0  0  1 
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Ekstraord. Indtægter       0  -700 

Resultat før renter     -105.954  31.390  -37.717 

          
Forbrug af henlagte midler          
    Kopimaskine     6.935  0  0 

     EDB      0  5.000  0 
Renter:          

     Renteindtægter 12    3.660  6.332  5.345 

          
Driftsresultat Ishøj Lærerkreds 18     -95.358  37.722  -32.372 

          

Resultat vedr. Særlig Fond:          

     Driftsresultat vedr. Særlig Fond 13    10.359  10.143  -11.891 

     Ekstraordinære indtægter 14    0  0  557 

     Renteindtægter vedr. Særlig Fond 15    376  573  0 

     Sekundære poster i alt     10.735  10.716  -11.334 

          
DRIFTSRESULTAT I ALT     -84.623  48.438  -43.706 

          

          

          

          

          

     Aktiver   Aktiver  Aktiver 
          
 Note    2019  2018  2017 

Anlægsaktiver:          
          

Særlig Fond:          
     Ejendom 16    280.732  280.732  280.732 
     Indestående på bankkonto     243.072  277.679  226.147 
    Tilgodehavende     10.000  1.344  15.000 

Anlægsaktiver i alt     533.804  559.756  521.880 

          
Anlægsaktiver          
      Inventar     48.546     
Omsætningsaktiver:          
     Tilgodehavende kontingenter     92.755  97.075  99.343 
     Tilgodehavende fra DLF     0  587  587 
     Tilgodehavende Ishøj Kom.     0  0  0 
     Øvrige tilgodehavender     0  0  599 
     Indestående på bankkonto     1.615.216  2.020.925  1.451.454 
     Kontant beholdning     2.001  1.999  2.095 
     Til gode fra 18's Særlige Fond     15.355  52.042  24.881 

Omsætningsaktiver i alt     1.773.873  2.172.628  1.578.960 

          
Forudbetalinger:          
Andre forudbetalinger     7.737  13.605  17.742 

Forudbetalinger i alt     7.737  13.605  17.742 
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AKTIVER I ALT     2.315.414  2.745.989  2.118.581 

          

          

Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 
 

Balance pr. 31. december 2019 

  
 

  

          
     Passiver  Passiver  Passiver 
          
     2019  2018  2017 

EGENKAPITAL:          
Egenkapital Ishøj Lærerkreds 18:          
     Saldo primo     809.612  771.890  804.262 
     Årets driftsresultat     -95.358  37.722  -32.372 

     Egenkapital Ishøj Lærerkreds 18 i alt    714.253  809.612  771.890 

Egenkapital Særlig Fond:          
     Saldo primo     503.714  492.998  504.331 
     Årets driftsresultat     10.735  10.716  -11.334 

     Egenkapital Særlig Fond i alt     514.449  503.714  492.998 

          

EGENKAPITAL I ALT     1.228.702  1.313.326  1.264.888 

          

GÆLD:          
Langfristet gæld:          
     Hensat skyldigt frikøb, 4 måneder    134.985  175.788  120.474 
     Hensat skyldigt frikøb, diverse     0  0  0 

     Langfristet gæld i alt     134.985  175.788  120.474 

          
Kortfristet gæld:          
     Ishøj Lærerkreds:          
     Ny start     50.000  50.000  0 
     Omkostningskreditorer     26.514  1.898  4.092 
     Skyldig A-skat     34.659  33.271  27.675 
     Skyldige feriepenge     0  792  891 
     Skyldig løn, andre     1.756  0  0 
     Skyldig Atp     284  568  568 
     Skyldig lønsumsafgift     2.871  4.953  5.563 
     Skyldig AMB     7.669  7.235  6.079 
     Skyldig pension     0  0  0 
     Skyldig gruppeliv     0  0  0 
     Skyldigt frikøb _t     205.965  232.599  238.532 
     Skyldig frikøb_k     472.089  698.579  250.000 
     Skyldigt kontingent DLF     0  0  0 
     Skyldig AKUT-fond     0  0  0 
     Skyldig Særlig Fond     10.000  0  15.000 
     Skyldig ekstern revision     7.500  7.500  7.500 
     Forudbetalt medlemskontingent     0  0  0 
     Hensat til Frederiksdal kursus     70.000  113.439  73.389 
     Hensat til EDB     0  0  5.000 
     Hensat til kopimaskine     43.065  50.000  30.000 
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     Hensat til faglige akt.     0  0  40.050 

     Ishøj Lærerkreds i alt     932.372  1.200.834  704.339 

          
     Særlig Fond:          
     Gæld til kreds 18     15.355  52.042  24.881 
     Hensat til revision      4.000  4.000  4.000 

     Særlig Fond i alt     19.355  56.042  28.881 

          
Kortfristet gæld i alt     951.727  1.256.876  733.220 

          
GÆLD I ALT     1.086.712  1.432.663  853.694 

          

PASSIVER I ALT     2.315.414  2.745.989  2.118.582 

 
 
Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 
 
Noter 

          

     Realiseret  Realiseret  Realiseret 

     2019  2018  2017 

1. Medlemskontingenter          

Kontingenter indeværende år     1.178.264  1.265.446  1.275.793 

Kontingenter til gode primo          

Kontingenter til gode ultimo          

Kontingenter tidligere år          

Medlemskontingenter i alt     1.178.264  1.265.446  1.275.793 

DLF refusion     0  0  404.000 

Kontingenter tidligere år          

Samlede kontingenter     1.178.264  1.265.446  1.679.793 

          

     Ultimo   Ultimo  Ultimo 
Udvikling i medlemstal     2019  2018  2017 

Antal medlemmer fraktion 1     251  271  278 

Antal medlemmer fraktion 2     10  12  10 

Antal medlemmer fraktion 3     0  0  0 

Antal medlemmer fraktion 4     103  101  96 

Antal medlemmer fraktion 6     1  1  1 

Antal medlemmer i alt     365  385  385 

          

Til- og afgang          

Overflytning/udmeldelse     55  40  -48 

Overflytning/indmeldelse     35  40  41 

Årets til- og afgang     -20  0  -7 

          

Kontingentnedsættelse er i året 2019 bevilget 76 medlemmer     

          

Begrundelse af orlovstype kan specificeres således:  2019  2018  2017 

Børnepasningsorlov 50 %    9  9  8 
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Uddannelses-orlov 50%    0  0  1 

Orlov u/løn 100%    3  2  2 

Ledighed/dagpenge 50%    19  17  13 

Nydimitterede 100%    9  10  7 

Startmedlemskab  50%    10  5  10 

75 år 100%    26  26  24 

Kontingentnedsættelser i alt     76  69  65 

          

Udmeldelser: Strandgårdskolen  7  10  14 

 Vejlebroskolen  5  2  2 

 Vibeholmskolen  1  6  1 

 Kirkebæk  3  0  2 

 Gildbroskolen  5  1  6 

 Ishøj Skole  1  4  0 

 Ishøjgård  4  0  3 

 CBF    4  0  2 

 UU-Center  12  0  0 

 Forvaltning  2  0  0 

 Pensionister  2  5  8 

 Ledi-
ge 

   6  7  7 

 An-
det 

   0  1  1 

 Afgået ved døden  3  4  2 

 I alt    55  40  48 

          

          

     Realiseret  Realiseret  Realiseret 

     2019  2018  2017 

2. Kontingenter          

Kontingent til DLF     0  0  533.154 

Kontingent til Kredsfællesskab     10.360  11.480  11.560 

Diverse kontingent regulering          

Ekstraordinært kontingent til DLF          

Kontingenter i alt     10.360  11.480  544.714 

          

3. Styrelsesaktiviteter          

Formandsmøder     1.367  0  0 

KS/TR sommerafslutning     4.000  3.112  2.161 

Kongres     4.554  8.816  9.199 

KS/TR afslutning/afsked     6.103  0  1.378 

HV TR-kursus     0  0  650 
KS/TR juleafslutning     7.800  2.995  4.082 

Kurser for KS/TR     1.570  3.171  0 

Øvrigt, jubilæum m.m.     533  4.633  0 

Styrelsesaktiviteter i alt     25.928  22.726  17.471 

          

4. Kredsaktiviteter          

Generalforsamling     6.836  7.460  6.091 

Generalforsamling ekstraordinær     0  0  0 
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Demonstrationer (1. maj, 12. maj)     1.500  1.500  1.500 
Cafemøde     0  0  0 
Faglig klub, Strandg.     0  0  0 
Faglig klub, Gildbro     526  5.246  4.939 
Faglig klub, Ishøj     0  0  0 
Faglig klub, Vibeholm     3.363  1.950  0 
Faglig klub, Vejlebro     656  2.981  788 
Faglig klub, Ishøjgård     0  0  0 
Faglig klub, CBF     285  0  0 
Faglig klub, Kirkebæk     205  528  443 
Faglig klub, fra tidl.     0  -28.425  0 
Faglige aktiviteter, fra tidl.     0  -40.050  0 

Øvrige medlemsaktiviteter     2.301  1.443  0 

Lærernes dag      650  0  0 

Medlemskurser     0  1.555  0 

Arrangementer fraktion 4     13.701  11.405  9.796 
OK      0  0  0 

Introdag for nye lærere     0  0  0 

Lærerkalendere     1.360  1.288  1.288 

Kredsaktiviteter i alt     31.382  -33.119  24.843 

Frederiksdal-kursus     141.929  0  123.904 

Frederiksdal-kursus forbrug af hensat    -113.439  0  -123.904 

Kredsaktiviteter i alt     59.873  -33.119  24.843,47 

          

          

     Realiseret  Realiseret   Realiseret 

     2019  2018  2017 

5. Støtteaktiviter          

Børnefonden     2.825  2.765  2.705 

Massanga     0  5.000  0 
Unicef     5.396  2.411  0 
Red Barnet     0  2.411  10.800 
Røde Kors     0  2.411  0 

CEVEA     1.500  0  1.500 

3F     500  0  0 

Støtteaktiviteter i alt     10.221  14.998  15.005 

          

6. Kredsstyrelsen          

Frikøb     939.154  853.210  773.525 

Frikøb fra tidligere_refusion     -78.014  -5.933  -6.450 

Diæter/faktiske udgifter på kursus     2.955  1.962  5.964 

Kørselsgodtgørelse     14.252  14.261  8.569 

Telefongodtgørelse     0  0  2.700 

Kredsstyrelsen i alt     878.347  863.500  784.308 

          

7. Informationsformidling          

Gaver og blomster     4.305  3.836  5.115 

Dekoration     0  0  220 

Informationsformidling i alt     4.305  3.836  5.335 
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8. Gager          

AM-indkomst     188.500  403.981  398.522 

B-indkomst     2.746  2.753  2.525 

Udbetalte gager i alt     191.246  406.734  401.047 

AM-indkomst, fordelt på respektive konti    -49.358  -142.824  -139.545 

B-indkomst, fordelt på respektive konti    0  -2.753  -2.525 

Udbetalte gager i alt HK       261.157  258.977 

Refusion, 9 & 10's andel af HK-udgift      -141.789  -141.202 

Gager i alt HK     141.888  119.368  117.775 

          

9. Personaleomkostninger          
ATP-bidrag     1.515  2.272  2.272 
ATP-samlet     1.216  1.515  1.109 
Gruppeliv     204  0  0 

Pensionsbidrag     37.202  44.945  45.314 

Lønsumsafgift     14.261  19.587  19.477 

Forsikringer, arbejdsgiver     2.161  2.478  2.342 

Forsikringer regulering     0  -884  0 

Jubilæum     4.270  0  0 
Gratiale     8.000  0  0 

Personaleudgifter, kurser     3.808  3.100  6.680 

Personaleomkostninger i alt     72.635  73.013  77.195 

          

          

     Realiseret   Realiseret  Realiseret 

     2019  2018  2017 

10. Administrationsomkostninger          

Kontorhold:          

     Kontorartikler     3.566  3.180  2.848 

     Porto     1.000  900  1.600 

     Telefon,  mobiltelefon     6.771  6.655  6.630 

     Internet, TV     22.658  21.708  21.323 

     Forsikringer, fagforening     4.567  5.594  5.114 

Kontorhold i alt     38.561  38.037  37.515 

          

Inventar:          

     Leje af kontormaskiner     36.122  49.345  47.630 

     Småanskaffelser     0  0  1.695 

     Store anskaffelser     2.896  9.608  0 

     Reparation     0  0  0 

Inventar i alt     39.018  58.953  49.325 

          

EDB:          

     Hardware     0  6.574  15.953 

     Software     0  0  334 

     Web hotel     2.000  2.050  2.090 

     Forbrug af henlagte EDB-midler     0  -5.000  -6.801 

EDB i alt     2.000  3.624  11.576 

          

Øvrige administrationsomkostninger:         
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     Gebyrer     16.659  10.156  10.433 

     Faglitteratur     2.296  273  0 

     Tidsskrifter/abonnementer     1.247  1.232  1.225 

     Licens, E-conomic     2.525  6.910  0 

     Ekstern revision     9.000  7.500  7.500 

Øvrige administrationsomkostninger i alt    31.728  26.071  19.158 

          

Administrationsomkostninger i alt     111.306  126.684  117.574 

          

11. Lokaleomkostninger          

     Husleje     60.000  60.000  60.000 
     Elektricitet     3.987  4.115  4.458 
     Rengøring     14.474  14.928  15.466 

Lokaleomkostninger i alt     78.461  79.043  79.924 

          

12. Renteindtægter          

     Renter, pengeinstitutter     3.660  6.332  5.345 

     Renteudgifter     0  0  0 

Renteindtægter i alt     3.660  6.332  5.345 

          

          

     Realiseret  Realiseret  Realiseret 

     2019  2018  2017 

13. Driftsresultat for Særlig Fond          
          

Indtægter:          

     Huslejeindtægter     60.000  60.000  60.000 

Indtægter i alt     60.000  60.000  60.000 

          

Udgifter:          

     Fællesudgifter inkl. leje     17.532  23.055  23.923 

     Fælles udgifter fra tidl. Refusion     -264  -1.861  -5.318 

     Ejendomsskat     3.993  3.818  3.625 

     E-conomic     1.635  3.146  0 

     Administration     15.355  11.346  11.327 

     Revision      3.500  3.125  2.125 

     Inventar     0  0  26.891 
    Alarm     5.685  5.685  5.685 
    Falck     1.344  0  0 
    Forsikringer      860  845  833 

    Diverse     0  0  2.800 

    OK     0  698  0 

Udgifter i alt 13    49.641  49.857  71.891 

          

Driftsresultat før renter     10.359  10.143  -11.891 

          

Ekstraordinære Indtægter 14    0  0  556,7 

Renteindtægt 15    376,4  573  0 
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Driftsresultat Særlig fond     10.735  10.716  -11.334 

          

16. Ejendom          

          

Ejendommen er optaget til kostpris          

Ejendomsvurderingen pr. 1.januar 2010 andrager kr. 290.000.     
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3. Forslag til forretningsorden: 

  
 
1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 

 
2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling i hen-

hold til vedtægterne. 
 

3. Der vælges et stemmeudvalg på 5 medlemmer. 
 

4. Talerne får ordet efter indtegning hos dirigenten. 
Dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

 
5. En talers første indlæg under et punkt i henhold til den endelige dags-

orden og den godkendte opdeling af debatten om formandens beret-
ning må ikke overstige 5 minutter. Øvrige indlæg under samme punkt 
eller underpunkter må ikke overstige 2 minutter. Dirigenten kan be-
stemme, at taletiden begrænses yderligere. 
 

6. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes 
straks eller efter de indtegnede talere. Hvis forsamlingen træffer be-
slutning om afslutning af debatten, kan kun forslagsstilleren og for-
manden yderligere tildeles ordet for en afsluttende bemærkning. 
 

7. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er opta-
get på dagsordenen. 
 

8. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlig til dirigenten. Diri-
genten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag 
sættes til afstemning først. 
 

9. Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 1 medlem kræver det. Ved per-
sonvalg afholdes altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere 
kandidater, end der skal vælges. 
 

10. Beslutninger træffes med absolut flertal, jvf. dog vedtægternes § 15. 
 

11. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev. 


