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FAGLIGT NYT  
GENERALFORSAMLING DEN 12. MARTS 
 
Mandag den 12. marts afholdes Lærerforeningens ordinære generalforsamling 
på Oksevejens Skole kl. 18.00. Generalforsamlingshæftet med beretning, 
regnskab og budget er tilgængeligt på www.dls.dk/Info/Generalforsamling. Efter 
generalforsamlingen er der inviteret til spisning. Tilmelding er nødvendig.

Ud over de sædvanlige dagsordenspunkter er 
der vedtægtsændring på dagsordenen. 
Kredsstyrelsen foreslår, at kredsstyrelsens 
størrelse reduceres fra 7 til 5 medlemmer. Det 
sker for at opnå en besparelse. Det sparede 
beløb skal være med til at betale for at alle 
kredsstyrelsesmedlemmer i den kommende 
valgperiode kan få en kontordag. De bliver 
dermed i højere grad inddraget i foreningens 
arbejde. Ændringsforslaget skal træde i kraft 
straks, hvis det vedtages. 

Da det er et lige år, er der valg til alle poster i 
foreningen. Ønsker man at stille op til valg, 
kan man gøre det på selve 
generalforsamlingen. 
 

Driftsrådsvalg 2018  
I foråret 2018 skal der afholdes driftsrådsvalg. 
Valget gælder for en 4-årig periode og 
forventes udskrevet inden påske. 

Efter en drøftelse på TR-mødet den 15. 
februar, hvor der var en tydelig stemning for, 
at Lærerforeningen opstiller en liste til 
driftsrådsvalget, har kredsstyrelsen besluttet 
igen, at opstille en liste.  

Der indbydes til et opstillingsmøde i 
Tivolisalen på CP torsdag den 15. marts kl. 
15.30. Her kan alle medlemmer, der er 
beskæftiget ved Skoleforeningen komme og 
være med til at opstille Lærerforeningens liste 
til driftsrådsvalget. Kandidater til 
driftsrådsvalget skal have været ansat mindst 6 
måneder ved Skoleforeningen på valgdagen, 

der forventes at ligge i første halvdel af maj 
måned. 

Man er velkommen til at henvende sig til 
kredskontoret for at høre nærmere om 
driftsrådsarbejdet ved Skoleforeningen. 

Ønsker man at kandidere, kan man også melde 
sin interesse til kredskontoret. På denne måde 
er der også mulighed for at komme på listen, 
selv om man ikke har mulighed for at møde op 
til opstillingsmødet den 15. marts. 
 

Kredskontoret lukker 14.30 på 
forhandlingsdage i marts 
På grund af overenskomstforhandlinger bliver 
vi desværre nødt til at lukke kredskontoret  
kl. 14.30 følgende dage: 
  - tirsdag den 6. marts 
  - tirsdag den 13. marts 
  - tirsdag den 27. marts 
 

Overenskomstfornyelsen 
I januar har overenskomstparterne aftalt at gøre 
et ihærdigt forsøg på at nå et 
forhandlingsresultat i løbet af foråret. Det 
betyder, at følgende elementer skal fornyes: 

• Generel overenskomst 

• Speciel overenskomst lærere m.fl. 

• Overgangsaftale på tjenestetiden 

• Speciel overenskomst pædagoger og 
ledere 
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Om det lykkes at nå frem til en samlet 
fornyelse af disse 4 overenskomster, må de 
næste uger vise. Især spørgsmålet om en 
forhøjelse af det ugentlige 
undervisningstimetal bliver en hård nød at 
knække.  

Når et forhandlingsresultat foreligger benyttes 
samme procedure so sædvanligt med 
urafstemning blandt Lærerforeningens 
medlemmer og blandt BUPL’s medlemmer. 
Bliver det et JA ved begge urafstemninger, 
underskrives overenskomsterne. 


