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Forretningsorden

Forslag til forretningsorden 
1. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, 

og at god parlamentarisk orden opretholdes. 
Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter 
dirigentens afgørelse. 

 
2. Talere får ordet i den rækkefølge, hvori de 

indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden, 
udvalgsformanden og forslagsstilleren når som 
helst efter et indlæg begære ordet, ligesom 
dirigenten kan tillade korte svarreplikker. 
Dirigenten kan tildele indbudte 
repræsentanter fra DLF, GEW, BUPL og GL 
ordet ved generalforsamlingen. Når 
forsamlingen går til afstemning, kan ordet ikke 
begæres af noget medlem. Undtaget herfra er 
alene ordet til forretningsordenen. 

 
3. Dirigenten kan bestemme, at taletiden 

begrænses. Dog vil formanden og 
forslagsstilleren kunne være undtaget fra 
denne bestemmelse. 

 
4. Dirigenten eller fem medlemmer kan stille 

forslag om, at debatten afsluttes straks eller 
efter de indtegnede talere. Stilles der forslag 
om, at debatten afsluttes straks, er der dog 
mulighed for at foreslå, at debatten først 
afsluttes efter de indtegnede talere. Beslutter 
generalforsamlingen at afslutte debatten 
straks, kan kun formanden, udvalgsformanden 
og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

 
5. Alle forslag og ændringsforslag skal indleveres 

skriftligt til dirigenten i underskrevet stand. 
 
6. Alle afstemninger foregår efter dirigentens 

anvisning, med mindre valgproceduren er 
fastsat i vedtægter el. lign. 

 
7. Skriftlige afstemninger kan kun foregå på de af 

kredsstyrelsen udleverede stemmesedler. 
Dirigenten afgør spørgsmål om 
gyldighed/ugyldighed af afgivne stemmer. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stemmetællerne må kun modtage en 
stemmeseddel fra hvert tilstedeværende 
medlem. Ingen kredsstyrelsesmedlemmer eller 
kandidater kan vælges til stemmetællere. 

 
8. Når ti medlemmer kræver det, skal en 

afstemning foregå skriftligt, dog skal der altid 
foretages skriftlig afstemning, når der til 
tillidsposter er opstillet flere kandidater, end 
der skal vælges. 

 
9. Under generalforsamlingens forhandlinger kan 

formanden eller kredsstyrelsen forlange 
debatten afbrudt for at holde et kort 
kredsstyrelsesmøde. 

 
10. Kredsstyrelsen kan beslutte, at en del af 

generalforsamlingen afholdes som lukket 
møde. Kun medlemmer af Danmarks 
Lærerforening kan deltage i lukket møde. 

 
11. Protokolførerne udformer et 

beslutningsreferat, der offentliggøres på 
kredsens hjemmeside. 
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Dagsorden

Endelig dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Vedtagelse af forretningsorden 
3. Valg af protokolførere 
4. Valg af stemmetællere 
5. Beretning 
6. Regnskab 
7. Vedtægtsændring: Nedsættelse af 

kredsstyrelsens størrelse fra syv til fem 
8. Indkomne forslag - ingen 
9. Budget - herunder fastsættelse af 

vederlag og kontingent 
10. Valg 
11. Eventuelt 

Bilag til dagsorden 
Ad. 1 
Valg af dirigent 
Kredsstyrelsen foreslår Rasmus Raun 
 
Ad. 2 
Vedtagelse af forretningsorden 
Kredsstyrelsen foreslår forretningsorden side 2 
 
Ad. 3 
Valg af protokolførere 
Kredsstyrelsen foreslår  a) Kristina Sukatus 
 b) Per Dammann 
Ad. 4 
Valg af stemmetællere 
Kredsstyrelsen foreslår a) Kirsten Dam 
 b) Sven Reinke 
 b) Nina Mau Jensen 
 c) Daniela Brenzel 
Ad. 5 
Beretning – side 6 
 
Ad. 6 
Regnskab – side 13 
 
Ad. 7 
Vedtægtsændring - § 8 Kredsstyrelsen 
Se side 5 
 

Ad. 8 
Ingen indkomne forslag 
 
Ad. 9 
Budget side 13 
 
Kredsstyrelsen foreslår følgende 
lokalkredskontingent pr. 1. maj 2017: 
Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) = 
samlet kontingent 
Fraktion 1 35,96 €  + (24,04 €)  = 60,00 €  
Fraktion 4  5,46 €  + (9,54 €)  = 15,00 €  
Fraktion 6  7,37 €  + (12,63 €)  = 20,00 €  
Forslaget indebærer uændret kontingent. 
 
Ad. 10 
Valg for perioden 01.04.2018 – 31.03.2020 
Kendte kandidater pr. 19. februar 2018 er oplistet 
 
2 kongresdelegerede 
Kandidater: Kristina Sukatus og Niels A. Nielsen 
 
Formand (vælges blandt de kongresdelegerede) 
Kandidat: Niels A. Nielsen 
 
2 suppleanter for den anden delegerede 
Kandidater: Erik Andresen og Natascha Lindahl  
 
Næstformand 
Kandidat: Kristina Sukatus 
 
Kasserer 
Kandidat: Lars Mølhave Pedersen 
 
4 (evt. 2) kredsstyrelsesmedlemmer 
Kandidater: Erik Andresen og Natascha Lindahl 
  
3 suppleanter 
Kandidater: Niels Thomsen og Niels Nissen 
 
2 revisorer 
Kandidater: John Windberg og Ole Vrang Lassen 
 
2 revisorsuppleanter 
Kandidater: Helmut Schmidt og Helga Light Braun
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Vedtægtsændringsforslag  
 
Gældende vedtægt Ændringsforslag 
8.0 Kredsstyrelsen.  
8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse 
(kredsstyrelsen). 
Retsligt og ikke-retsligt repræsenteres den i henhold 
til § 26 BGB af formand, næstformand og kasserer. 
Hver to personer er berettiget til at repræsentere 
foreningen.  
Derudover er flere personer tilknyttet kredsstyrelsen 
(udvidet bestyrelse).  
Denne udvidede bestyrelse repræsenterer som 
kredsstyrelse foreningen i dens egenskab af kreds 163 
i Danmarks Lærerforening.  
Kredsstyrelsen sammensættes og vælges som anført i 
afsnit 8.2. 

 

8.2 På den ordinære generalforsamling vælges i 
lige år blandt medlemmerne i fraktion 1 og 4: 

 

8.2.1 Kredsens delegerede til Danmarks 
Lærerforenings kongres og to suppleanter efter de af 
hovedstyrelsen nærmere fastsatte retningslinjer.  
De valgte delegerede er samtidig valgt til 
kredsstyrelsen. 

 

8.2.2 Formand (vælges blandt de delegerede)  
8.2.3 Næstformand  
8.2.1 Kredsens delegerede til Danmarks 
Lærerforenings kongres og to suppleanter efter de af 
hovedstyrelsen nærmere fastsatte retningslinjer.  
De valgte delegerede er samtidig valgt til 
kredsstyrelsen. 

 

8.2.4 Kasserer  
8.2.5 Fire kredsstyrelsesmedlemmer og tre 
suppleanter 

8.2.5 To kredsstyrelsesmedlemmer og tre 
suppleanter 

8.2.6 To revisorer og to suppleanter  
8.2.7 Valgene gælder fra den 1. april i lige år til den 
31. marts i det følgende lige år.  
 

 

8.3 Fraktion 4 vælger et pensionistudvalg senest 8 
dage før generalforsamlingen i lige år. 
Funktionsperioden er 2 år fra 1. april. Der afholdes et 
årligt møde mellem pensionistudvalget og 
repræsentanter for kredsstyrelsen. 

 

 
Forslaget til vedtægtsændringen træder i kraft straks ved generalforsamlingens vedtagelse.  
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Kredsen

Kredsstyrelsen 
Kredsstyrelsen har følgende sammensætning: 

Niels A. Nielsen - formand  
Westerstr. 30B      tlf. 0461/74102 
24955 Harrislee  
niels@kanan.dk  
 
Kristina Sukatus - næstformand 
Boesselstr. 11   tlf. 0461/1606060 
24937 Flensburg 
kris@dlf.org 

Lars Mølhave Pedersen - kasserer 
An de Wurth 15  tlf. 04355/999764 
24354 Rieseby 
moelhave@t-online.de  
 
Erik Andresen 
Wedinger Weg 3 
24976 Handewitt 

Per Dammann   
Waldweg 1 
24955 Harrislee 
 
Natascha Lindahl 
Am Sollschlag 5 
24884 Selk 
 
Susanne Becker 
Küstersmeede 8 
25821 Breklum 
 
  

Suppleanter til kredsstyrelsen 
1. Niels Thomsen 
2. Niels Nissen 
3. Nina Mau Jensen  

Revisorer   
John Windberg 
Ole Vrang Lassen 

Revisorsuppleanter 
1. Helmut Schmidt  
2. Danny Hansen 

 
Det har været et arbejdsår i Lærerforeningen uden 
udskiftning i kredsstyrelsen, hvilke har betydet 
kontinuitet i arbejdet. Arbejdet foregår i en positiv 
og konstruktiv atmosfære. 

Kredsstyrelsesmøder 
Kredsstyrelsen afholder normalt møde hver 
3. mandag fra kl. 15.30 til senest 18.30. Siden 
sidste generalforsamling år har der været afholdt 
14 møder, og yderligere et er planlagt inden 
generalforsamlingen. Møderne foregår normalt på 
den måde, at der forud for mødet udsendes en 
dagsorden med tilhørende bilag, så 
kredsstyrelsesmedlemmerne kan forberede sig 
forud for drøftelserne og beslutningerne på 
møderne. Endvidere orienteres kredsstyrelsen via 
mails, så de har mulighed for at følge med i, hvad 
der sker på kontoret. 
 

Kredskontoret 
Kredskontoret har åbent på skoledage 3 gange om 
ugen med følgende åbningstider: 

Mandag 12.00 – 16.00 
Tirsdag 12.00 – 16.00 
Torsdag 12.00 – 16.00 
 
Kredskontoret er besat efter følgende plan: 
Mandage: Lars Mølhave Pedersen og 

Kristina Sukatus 
Tirsdage:  Kristina Sukatus 
Torsdage:  Kristina Sukatus og 

Niels A. Nielsen 
  
I skolernes sommerferie holder kredskontoret 
lukket, men der er etableret en telefonvagt-
ordning, så medlemmerne i forbindelse med 
hastesager én gang ugentligt har mulighed for at 
komme i telefonisk kontakt med et kredsstyrelses-

mailto:niels@kanan.dk
mailto:kris@dlf.org
mailto:moelhave@t-online.de
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medlem. Mails og postkasse åbnes henholdsvis 
tømmes kun lejlighedsvist i denne periode. 

Løn og vederlag 
Kredsformanden har en beskæftigelsesgrad på 
50 % og aflønnes efter løntrin 51. 

Kredsens næstformand har en beskæftigelsesgrad 
på 50 % og aflønnes efter løntrin 48.  

Kredsens kasserer har en beskæftigelsesgrad på 
20 % og aflønnes efter løntrin 47. 

De øvrige kredsstyrelsesmedlemmer er ansat efter 
Minijob-reglerne og modtager et månedligt 
vederlag på 270 €.  

Kredsens formand var indtil 1. september ansat 
med nedsat tjenestetid ved Skoleforeningen og 
næstformand er ansat med nedsat tjenestetid ved 
Skoleforeningen. Ved sådanne ansættelsesforhold 
afregner Lærerforeningen pensionsbidrag med 
Pensionsfonden af 1951. 

Lærerforeningen har rettet henvendelse til 
Skoleforeningen med henblik på, at genindføre en 
frikøbsordning efter dansk mønster.  
Skoleforeningen forventer at være klar med sin 
stillingtagen til spørgsmålet inden 
generalforsamlingen den 12 marts. 

Overførte midler 
Udvalget for overførte midler består af de tre 
personer, der juridisk tegner foreningen: 
formanden, næstformanden og kassereren. 
Sidstnævnte er formand for udvalget. Der har i 
årets løb været afholdt en række uformelle møder. 

Den udvikling der startede på aktiemarkedet i 2016 
er fortsat i 2017. Det har betydet gode stigninger i 
aktiekurserne. Obligationsmarkedet er derimod 
stagneret, så der kun er sket moderate ændringer i 
kurserne her. 

Vi opsatte i 2017 et mål om, at foreningen formue 
skulle sammensættes af 1/3 aktier og 2/3 
obligationer mm. Pr. 31. december 2017 var 
sammensætningen således: Aktier: 29,17 %, 
Obligationer: 68,13 % og likvider: 2,70 %. 

Så vi har ikke nået vores mål helt i 2017, men vil nå 
det i 2018. 

Sagsbehandlingen 
Kristina Sukatus har efterhånden overtaget den 
største del af sagsbehandlingen. 

Kredskontoret modtager stadig en del 
henvendelser om rådgivning i forbindelse med 
pensionering og pensionsberegninger samt 
sygepensioneringer. 

Vi må konstatere, at arbejdsforholdene for mange 
lærere er belastende. Der kommer nye opgaver til 
uden at andre opgaver forsvinder. Arbejdspresset 
stiger altså samtidig med, at konflikter og et dårligt 
psykisk arbejdsmiljø en del steder fylder i 
hverdagen.  

Antallet af langtidssygemeldinger er nogenlunde 
samme niveau som de foregående år, og kredsen 
anbefaler, at man altid henvender sig på 
kredskontoret, hvis man bliver bedt om en 
lægeerklæring mhp. en vurdering i 
Helbredsnævnet. 

Det samme gælder for tjenstlige samtaler, hvor 
kredsen i de sidste 12 mdr. nogle gange har været 
bisidder. Ønsker man ikke kredskontorets 
tilstedeværelse ved en tjenstlig samtale, så 
anbefaler vi altid at tage en anden bisidder med til 
disse samtaler og opfordrer til at udvise 
forsigtighed med at underskrive mødereferater og 
lign., indtil man har haft mulighed for i ro og mag 
at læse tingene grundigt igennem. 

Via sagsbehandlingen er kredsen blevet 
opmærksom på er par fejl i forbindelse med 
anvendelsen af gældende ferieregler. 

Ferieregler 
Kredsen har i dette arbejdsår beskæftiget sig med 
3 sager om forskellige forhold i ferieaftalen. 

Den gamle sag om feriepenge til pensionerede 
læreres efterbetalinger i forlængelse af sidste 
overenskomstfornyelse i 2013. Feriepengene er 
udbetalt og sagen er således afsluttet med et 
tilfredsstillende resultat. 
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Sagen om, at Skoleforeningen ved ansættelse af 
lærere, der det forudgående år har været vikarer 
ved Skoleforeningen, kræver allerede udbetalte 
feriepenge fra den tidligere ansættelse tilbage er 
ligeledes afsluttet. De, der fejlagtigt er blevet 
afkrævet feriepenge fra tidligere vikariater ved 
Skoleforeningen, har efter ansøgning til 
personalekontoret fået feriepengene tilbage. 

Det sidste problem er, at Skoleforeningen skriver 
ud til forsikringspligtige lærere, der tager orlov 
uden løn i forlængelse af barselsorloven med løn, 
at der ingen ferieoptjening er under orloven uden 
løn. Det burde der være, hvis orloven er af under 6 
måneders varighed. I denne sag afventer vi stadig 
svar fra Skoleforeningen. 

DLF InSite 
Danmarks Lærerforening er i gang med at udrulle 
en ny intern kommunikationsplatform, der kaldes 
DLF InSite. Der er fortsat nogle børnesygdomme, 
men udsendelserne til kredsene er siden årsskiftet 
flyttet over på DLF InSite. Den 1. marts skal 
tillidsrepræsentanterne kunne logge på 
platformen. Det er planen, at medlemmerne inden 
længe skal kunne bruge platformen. 

TR/TR-møder 
Tillidsrepræsentanterne er et vigtigt bindeled 
mellem kredsen og de enkelte institutioner. 
Tillidsrepræsentanterne bidrager til en god kontakt 
mellem kredskontoret og medlemmerne. 

Et vigtigt forum for udveksling mellem kreds-
styrelsen og tillidsrepræsentanterne er TR-
møderne. For det meste afholdes møderne på 
Jaruplund Danske Skole, der ligger centralt og yder 
en fin service. Siden sidste generalforsamling har 
der været afholdt 4 TR-møder. På møderne har 
overenskomstfornyelsen i Sydslesvig været på 
dagsordenen. Det, der har fyldt mest det sidste års 
tid, er Skoleforeningens krav om en forhøjelse af 
lærernes undervisningstimetal. 

Som faste punkter på møderne har vi ”Nyt fra 
kredskontoret”, hvor vi fra kredsstyrelsens side 
beretter om, hvad der rører sig på kredskontoret, 
og ”Spørgsmål fra tillidsrepræsentanterne”, hvor 

TR´erne kan rejse de spørgsmål, der er aktuelle på 
deres arbejdsplads. 

Vedtægtsændring - § 8 
Kredsstyrelsens størrelse 
Siden årtusindeskiftet, har spørgsmålet om 
kredsstyrelsens størrelse med års mellemrum 
været oppe at vende i kredsstyrelsen. Hidtil er 
tanken blevet afvist, men denne gang var der 
enighed om at foreslå generalforsamlingen, at 
antallet af kredsstyrelsesmedlemmer nedsættes 
fra syv til fem. Hvis vedtægtsændringen vedtages 
af generalforsamlingen er det meningen at den 
skal træde i kraft straks, så den får virkning 
allerede ved valget på årets generalforsamling. 

Selve ændringsforslaget kan ses på side 5. 

Loft over 
tjenestemandspensionen 
Foranlediget af en henvendelse fra 
Skoleforeningen til Moderniseringsstyrelsen har 
Moderniseringsstyrelsen i sommer meddelt, at 
lærere, der er medlem af Pensionsfonden af 1951, 
højst kan få pension fra trin 43.  
Det er naturligvis hverken i Skoleforeningens eller i 
Lærerforeningens interesse, at der er loft over 
pensionen. Vi har derfor i fællesskab gjort 
indsigelse mod denne afgørelse. Hidtil dog uden 
succes, men sagen er ikke opgivet, selvom det ser 
ud til at være meget opad bakke. 

Fraktion 4 
Pensionistudvalget består af Anders Schaltz 
Andersen, Orla Møller og Grethe Kreutzer. Grethe 
er trådt ind i udvalget, da Jonna Raavad nedlagde 
sit mandat sidste sommer. Udvalget har i tiden 
siden sidste generalforsamling planlagt og 
gennemført spændende og afvekslende 
pensionisteftermiddage.  
Kredsstyrelsen ville gerne invitere 
pensionistudvalget til et kredsstyrelsesmøde for at 
drøfte pensionistarbejdet i kredsen, men det har 
desværre endnu ikke været muligt at finde en 
dato, der kunne passe alle. 
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Orla Møller og Anders Schaltz Andersen 
repræsenterer kredsens pensionister i 
Pensionistforum Syd. 

Det forpligtende 
kredssamarbejde 
Sammen med Sønderborg Lærerkreds, Aabenraa 
Lærerkreds, Haderslev Lærerkreds, Tønder 
Lærerkreds og Kolding Lærerkreds danner Dansk 
Lærerforening i Sydslesvig et forpligtende 
kredssamarbejde. 

Det forpligtende kredssamarbejde er med til at 
holde kontakten til kredsene nord for grænsen ved 
lige. Erfaringsudveksling på møderne er en 
værdifuld inspiration til arbejdet i kredsstyrelsen. 

Kredsenes delegerede mødes ved månedlige 
møder, der afholdes i Aabenraa Lærerkreds´ 
lokaler. Endvidere er kredsen repræsenteret i 
arbejdsmiljøudvalget og det pædagogiske udvalg 
ved Erik Andresen. 

Vores hovedstyrelsesmedlem, Ulrik Nielsen, kom 
efter en længere sygdomsperiode i gang med 
hovedstyrelsesarbejdet igen efter sommerferien. 

Voksenundervisningen 
Dansk Lærerforening for Sydslesvig repræsenteres i 
Voksenundervisningens repræsentantskab af Erik 
Andresen og Kristina Sukatus. Erik Andresen er 
desuden valgt som formand for 
Voksenundervisningsnævnet. 

GEW 
Lærerforeningens medlemmer har mulighed for at 
få et dobbeltmedlemskab i GEW. Da der ikke 
betales kontingent til GEW, er det en gunstig 
ordning for DLS’ medlemmer. Der er ca. ¾ af 
medlemmerne, der benytter sig af muligheden for 
et dobbeltmedlemskab. I sagens natur er 
dobbeltmedlemskabet mest interessant for de 
aktive medlemmer, men der er også en del 
pensionerede medlemmer, der opretholder det. 

Kredsen har et godt samarbejde med GEW’s 
sekretariat i Kiel, der er til stor hjælp, når vi står 

over for spørgsmål i relation til tyske regler og 
lovgivning.  

Dobbeltmedlemmer er som en del af 
medlemskabet omfattet af GEW’s 
”Berufshaftpflichtversicherung” og nøgleforsikring. 

Driftsrådsstruktur 
I løbet af 2017 er det lykkedes at opnå enighed om 
en ny overenskomst om driftsrådsstrukturen ved 
Skoleforeningen. Overenskomsten fastlægger, at 
der skal være et driftsråd for alle medarbejdere 
ved Skoleforeningen. Overenskomsten er indgået 
mellem Skoleforeningen på den ene side og 
fagforeningerne ver.di og GEW sammen med BUPL 
og DLS. Med overenskomsten er der en afklaring af 
strukturen forud for driftsrådsvalget i foråret 2018. 

Driftsrådsvalg 2018 
Kredsstyrelsen har efter drøftelse med 
tillidsrepræsentanterne besluttet, at 
Lærerforeningen opstiller en liste til 
driftsrådsvalget i foråret 2018. 
Det er besluttet at invitere alle medlemmer, der er 
ansat ved Skoleforeningen, og dermed har 
stemmeret til driftsrådsvalget, til et 
opstillingsmøde. 
Mødet holdes i Tivolisalen på CP torsdag den 15. 
marts kl. 15.30.  
Man er også velkommen til at henvende sig til 
kredskontoret for at høre nærmere om, hvad det 
indebærer at være driftsrådsmedlem. 

Forhandlingsfællesskabet 
Forhandlingsfællesskabet består af BUPL, DLS og 
GEW.  
Det sidste års tid har forhandlingsfællesskabet 
arbejdet med fornyelsen af sine overenskomster 
med Skoleforeningen. 

Indtil videre er kun den specielle overenskomst for 
pædagogerne faldet på plads. 

I november modtog Forhandlingsfællesskabet en 
uformel forespørgsel fra GL om optagelse i 
forhandlingsfællesskabet. 
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Forhandlingsfællesskabet har endnu ikke taget 
endelig stilling til henvendelsen. 
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Arrangementer

Møde for nyansatte 
Den 5. oktober 2017 inviterede kredsstyrelsen 
traditionen tro de nyansatte lærere ved 
Skoleforeningen til et informationsmøde. På mødet 
orienterede formanden og kassereren om de 
særlige forhold i Sydslesvig, herunder vore 
overenskomster – samt en orientering om 
lærernes fagforening, det være sig den centrale, 
den lokale og GEW.  

Pensionistarrangementer 
Pensionistudvalget har arrangeret følgende 
udflugter og arrangementer for medlemmerne af 
fraktion 4: 

• Foredrag om en tur til De Dansk Vestindiske 
Øer  

• Foredrag om Martin Spangsberg ved Birger 
Kledal 

• Forårsudflugt til Lübeck 
• Heldagstur til Rendsborg/Bydelsdorf 
• Skolehistorisk eftermiddag med 

forhenværende skoledirektør Hans Andresen 
• Julefrokost i Det Danske Hus 
• Adventshygge på Flensborghus 
• Billedforedrag ”Kinesisk hverdagsliv” ved Erik 

Johansen 

Foredraget om Martin Spangsberg og 
Adventshygge på Flensborghus blev arrangeret i 
samarbejde med Det Humanitære Udvalg i SSF. 

Arrangementet forberedelse til Czardas fyrstinden 
måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. 

Til hvert arrangement udarbejdes en invitation, der 
er tilgængelig på hjemmesiden, dls.dk 
Hvis man ønsker af få invitationen tilsendt pr. mail, 
skal man blot sende en mail fra den mailadresse, 
der skal bruges til 163@dlf.org, og anmode om at 
komme på maillisten. 

 

Medlemsmøde 
Kredsstyrelsen havde den 18. januar inviteret til 

medlemsmøde på Christian Paulsen-Skolen om 
overenskomstforhandlingerne. Anledningen var 
Skoleforeningens møde for lærere og 
gymnasielærere den 1. november 2017 og den 
deraf følgende kursveksel i 
arbejdstidsforhandlingerne.  

Selv om Skoleforeningen fremstillede sit møde som 
en hjælp til at bibringe lærerne forståelse for dens 
ønske om et højere undervisningstimetal, var 
medlemmerne ikke blevet mere positive over for 
tanken om et højere timetal end de var ved 
medlemsmødet i januar 2017.  

Desuden orienterede kredsstyrelsen 
medlemmerne om forhandlingerne siden 1. 
november, der havde handlet meget om at 
sammenligne lærernes arbejdsvilkår i folkeskolen i 
Danmark og Sydslesvig. Især Skoleforeningens 
fokus på undervisningstimetallet. Et spørgsmål det 
er vanskeligt at finde et entydigt svar på.  

 

mailto:163@dlf.org
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Overenskomster

Dynamiske henvisninger 
Det sidste års tid har der ikke været nye aftaler i 
Danmark, der dynamisk er overført til Sydslesvig. 
Det hænger sammen med at overenskomsten i 
Danmark løber på sit sidste år, og det der blev 
aftalt ved overenskomstfornyelsen i 2015 allerede 
er implementeret. 

Overenskomstsfornyelse 
Det sidste års tid er forhandlingerne om 
overenskomstfornyelsen fortsat med jævnlige 
møder om lærernes arbejdstid, den generelle 
overenskomst og indtil i efteråret også BUPLs 
specielle overenskomst, som nu er så godt som 
færdig. 

Generel Overenskomst 
Der har i årets løb været afholdt en del møder om 
fornyelse af den generelle overenskomst. En lang 
pause i andet halvår af 2017 har desværre taget 
dynamikken ud af disse forhandlinger. 

Følgende emner har været på bordet: 

• Tidsbegrænset ansættelse 
• Lønregulering 
• Pension af hele lønnen 
• Ferie 
• Forhold i forbindelse med sygdom 
• Socialt kapitel 
• Tillidsrepræsentantaftale 

Ingen af emnerne har kunnet afsluttes endnu, men 
nogle er tættere på end andre. 

Speciel Overenskomst  
På dette område har der kun været forhandlet lidt. 

Det eneste, der hidtil er opnået en fælles forståelse 
af, er at der ikke skal nyansættes forsikringspligtige 
lærere, og at de nuværende forsikringspligtige 
lærere tilbydes overgang til tjenestemandslignende 
ansættelse. 

Arbejdstidsaftale/overgangsaftale  
I perioden februar – oktober 2017 blev der 

forhandlet arbejdstid med udgangspunkt i A08, der 
er den arbejdstidsmodel, der blev indført i 
folkeskolen i Danmark ved 
overenskomstfornyelsen i 2008. I efteråret 2017 
skiftede Skoleforeningen holdning til A08. Der, 
hvor vi stod i forhandlingerne, ville der efter 
Skoleforeningens vurdering, ikke blive en 
tilstrækkelig stor forhøjelse af 
undervisningstimetallet til at forholdene i 
Sydslesvig ville være sammenlignelige med 
forholdene i folkeskolen i Danmark. Resultatet af 
denne kovending er, at vi nu forhandler om en 
overgangsaftale, der skal gælde de kommende 1 - 
2 år. Efterfølgende har Skoleforeningen et ønske 
om at forhandle med udgangspunkt i den 
arbejdstidsaftale, der gerne skulle blive resultatet 
af overenskomstfornyelsen i Danmark her i foråret. 
Det giver vi fra vores side ingen forhåndstilsagn 
om. Når vi i givet fald har haft lejlighed til at 
gennemgå den nye arbejdstidsaftale i Danmark, 
kan vi tage stilling til den som 
forhandlingsgrundlag. 

Status 15. februar 2018 
Skoleforeningen og Forhandlingsfællesskabet er 
blevet enige om, at gøre en indsats for at afslutte 
forhandlingerne om overenskomstfornyelsen i 
løbet af de kommende uger. 

Det betyder, at den generelle overenskomst, den 
specielle overenskomst for lærere m.fl., 
tjenestetidsaftalen/en overgangsaftale og den 
specielle overenskomst for pædagoger og ledere 
alle skal færdigforhandles. Dags dato er den 
specielle overenskomst for pædagoger og ledere 
stort set færdig, mens der i de øvrige aftaler er en 
del udeståender. De kommende uger må vise, om 
vi kan nå i mål, så forhandlingsresultatet kan 
sendes til urafstemning. 
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Regnskab, budget og status

Regnskab 2017 og budget 2018 
 

Indtægter Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018 
Kontingent 289000,00 281232,53 281000,00 
Renter og udbytte 30000,00 39385,70 35000,00 
Kursgevinster 0,00 25461,68 0,00 
Indtægter i alt 319000,00 346079,91 316000,00 
    
Udgifter    
Kontingent til DLF 124000,00 118011,74 119000,00 
Løn og vederlag 148000,00 147908,11 150000,00 
Kredsstyrelsen og udvalg 2000,00 2103,65 2000,00 
TR- og medlemsmøder 3000,00 2086,67 3000,00 
Faglige klubber 500,00 28,74 500,00 
Generalforsamling 1000,00 728,38 1000,00 
Kongres 1250,00 941,52 1250,00 
Kurser 2000,00 492,68 2000,00 
Pensionistarrangementer 3000,00 2541,34 3000,00 
Husleje, el og varme 9000,00 8527,33 9000,00 
Rengøringsartikler m.m. 100,00 4,45 100,00 
Forsikringer 1700,00 1533,91 1700,00 
Kontorartikler 1000,00 31,21 1000,00 
Telefon og fax 1500,00 1097,89 1500,00 
Porto 1500,00 1130,93 1500,00 
Abonnement og faglitteratur 1000,00 454,41 1000,00 
Arrangementer 2000,00 0,00 2000,00 
Gaver 1250,00 1078,66 1250,00 
Nyanskaffelser og vedligehold 3000,00 1040,04 3000,00 
Revision og lønafregning 2800,00 2296,10 2800,00 
Sagkyndig bistand 1500,00 199,94 1500,00 
Handelsomkostninger og depotgebyrer 1000,00 522,39 1000,00 
Kurstab 0,00 0,00 0,00 
Hensættelse til skyldigt frikøb 0,00 0,00 0,00 
Hensættelser 6000,00 53000,00 6000,00 
Diverse udgifter 100,00 69,96 100,00 
Udgifter i alt 318200,00 345830,05 315200,00 
Driftsoverskud 800,00 249,86 800,00 
Balance 319000,00 346079,91 316000,00 
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Status 
     
Aktiver 31.12.2016 kurs 31.12.2017 kurs 
Bankkonto Union Bank 0029718 27674,84  26483,08  
Bankkonto Lån og Spar Bank 4013459156 53436,10  16531,89  
Bankkonto Commerzbank 252610101 1432,23  8016,60  
Inter-Renta Anteile 59760,00 14,94 58040,00 14,51 
4% Realkredit Danmark 2038 38627,97 107,350 23091,54 109,375 
4% Nykredit 2041 29688,48 108,950 18676,95 111,000 
4% Nykredit 2044 10833,07 106,125 6765,05 110,250 
Lån & Spar Invest, danske obligationer 89502,85 88,72 0,00  
Gudme Raaschou, European High Yield 75504,90 118,30 

 

75207,19 

 

118,00 

 
HP Invest, Korte danske obligationer 142943,61 106,27 143470,94 106,81 
Nordea Invest, Virksomhedsobligationer 185868,40 96,80 179566,38 93,65 
Nordea Invest, European High Yield Bonds 53086,73 115,40 51698,05 112,54 
Maj Invest, danske obligationer 320270,10 102,63 414369,43 103,87 
Maj Invest, obligationer 317553,53 107,31 313530,07 106,10 
ComStage-Dax TR UCITS EFT 112110,00 112,11 159562,00 122,74 
ComStage-MSCI World TRN U.EFT 293604,00 45,52 368587,50 49,145 
Union Bank Namensaktien 20150,00 325,00 21700,00 350,00 
Aktiver i alt 1832046,81   1885296,67   
     
Passiver     
Egenkapital 1118906,39  1118906,39  
Henlæggelser 647670,23  701140,42  
Årets overskud 470,19  249,86  
Egenkapital i alt 1767046,81  1820296,67  
Skyldigt frikøb 65000,00  65000,00  
Passiver i alt 1832046,81 

 

 1885296,67 

 

 

     
     
   
Valutakurs den 31.12.16: 1 Euro = 7,4344 DKK   
Valutakurs den 31.12.17: 1 Euro = 7,4449 DKK 
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