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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. 

 



3 
 

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 
Forslag til forretningsorden ............................. 2 

Endelig dagsorden ........................................... 4 

Bilag til dagsorden ........................................... 4 

Kredsstyrelsen ................................................. 5 

Revisorer.......................................................... 5 

Kredsstyrelsesmøder ....................................... 5 

Kredskontoret .................................................. 5 

Løn og vederlag ............................................... 6 

Overførte midler .............................................. 6 

Sagsbehandlingen............................................ 6 

TR/TR-møder ................................................... 6 

Fraktion 4......................................................... 7 

Skolelederforeningen ...................................... 7 

Det forpligtende kredssamarbejde ................. 7 

Voksenundervisningen .................................... 7 

GEW ................................................................. 7 

Driftsrådsvalg 2014.......................................... 8 

Driftsrådet ....................................................... 8 

Driftsrådsstruktur ............................................ 8 

Forhandlingsfællesskabet ................................ 9 

”Beihilfe” og bopæl i Danmark ........................ 9 

Nyt hjemmesidedesign .................................... 9 

Læseplaner ...................................................... 9 

Møde for nyansatte ....................................... 10 

Pensionistarrangementer .............................. 10 

Lønmøder på skoler ....................................... 10 

Overenskomstfornyelsen .............................. 11 

Ændring af tjenestetidsaftalen ...................... 11 

Regnskab 2014 og budget 2015 .................... 12 

Status ............................................................. 13 

 

 



4 
 

Dagsorden

Endelig dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Vedtagelse af forretningsorden 
3. Valg af protokolførere 
4. Valg af stemmetællere 
5. Beretning 
6. Regnskab 
7. Indkomne forslag - ingen 
8. Budget - herunder fastsættelse af 

vederlag og kontingent 
9. Eventuelt 

Bilag til dagsorden 
Ad. 1 
Valg af dirigent 
Kredsstyrelsen foreslår Per Sand Pedersen 
 
Ad. 2 
Vedtagelse af forretningsorden 
Kredsstyrelsen foreslår vedlagte forretningsorden 
 
Ad. 3 
Valg af protokolførere 
Kredsstyrelsen foreslår  a) Kristina Sukatus 
 b) Per Dammann 
 
Ad. 4 
Valg af stemmetællere 
Kredsstyrelsen foreslår a) Nanny Stange 
 b) Vibeke Lund 
 c) Marion Demuth 
 d)  
 
Ad. 5 
Beretning – side 5 
 
Ad. 6 
Regnskab – side 12 
 
Ad. 7 
Ingen indkomne forslag 
 

 
 
Ad. 8 
Budget – side 12 
 
Kredsstyrelsen foreslår følgende 
lokalkredskontingent pr. 1. maj 2015: 
Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) = 
samlet kontingent 
Fraktion 1 36,00 €  + (24,00 €)  = 60,00 € 
Fraktion 4  5,48 €  + (9,52 €)  = 15,00 € 
Fraktion 6  7,40 €  + (12,60 €)  = 20,00 € 
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Kredsen

Kredsstyrelsen 
Kredsstyrelsen har følgende sammensætning: 

Niels A. Nielsen - formand  
Westerstr. 30B      tlf. 0461/74102 
24955 Harrislee      fax 0461/74103 
niels@kanan.dk  
 
Kristina Sukatus - næstformand 
Boesselstr. 11   tlf. 0461/1606060 
24937 Flensburg 
suk-fl@t-online.de 

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  

Revisorer   
John Windberg 
Ole Vrang Lassen 

Revisorsuppleanter 
1. Helmut Schmidt  
2. Danny Hansen 

 
Ved valget på generalforsamlingen i 2014 blev 
Kristina Sukatus, der i forvejen var 
kredsstyrelsesmedlem, valgt som næstformand i 
kredsen.  
Da den nye kredsstyrelse var kommet godt i gang 
med arbejdet meddelte Theis Cornelsen, at han 
havde fået stilling som skoleinspektør ved Jernved 
Danske Skole pr. 1. august 2014. Kredsstyrelsen 
ønsker Theis held og lykke med den nye stilling, der 
så også betød, at han måtte forlade 
kredsstyrelsesarbejdet i Lærerforeningen. 
Susanne Becker, Husum Danske Skole, trådte 
således til som nyt kredsstyrelsesmedlem den 1. 
august 2014. 

Kredsstyrelsesmøder 
Kredsstyrelsen afholder normalt møde hver 3. uge 
fra kl. 15 til 18. Siden sidste generalforsamling har 
der været afholdt 13 møder og yderligere 2 er 
planlagt inden generalforsamlingen. Møderne 
foregår normalt på den måde, at der forud for 
mødet udsendes en dagsorden med tilhørende 
relevante bilag, så kredsstyrelsesmedlemmerne 
kan forberede sig forud for drøftelserne og 
beslutningerne på møderne. Endvidere orienteres 
kredsstyrelsen løbende via mails, så de har 
mulighed for at følge med i, hvad der sker på 
kontoret. 
 

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

Mandag 11.00 – 15.00 
Tirsdag 12.00 – 16.00 
Torsdag 11.00 – 15.00 
 
Kredskontoret er besat efter følgende plan: 
Mandage: Lars Mølhave Pedersen 

mailto:niels@kanan.dk
mailto:suk-fl@t-online.de
mailto:moelhave@t-online.de
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Kristina Sukatus 
Tirsdage:  Kristina Sukatus 
Torsdage:  Kristina Sukatus 

Niels A. Nielsen 
  
I skolernes sommerferie holder kredskontoret 
lukket, men der er etableret en telefonvagt-
ordning, så medlemmerne i forbindelse med 
hastesager en gang ugentligt har mulighed for at 
komme i telefonisk kontakt med et kredsstyrelses-
medlem. Mails, fax og postkasse tømmes kun 
lejlighedsvist i denne periode. 

Løn og vederlag 
Kredsformanden har en beskæftigelsesgrad på 40 
% 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. 

En ugentlig kontordag varetaget af et 
kredsstyrelsesmedlem aflønnes med 20 % af 
løntrin 45. Denne model har været anvendt for Per 
Dammann og Theis Cornelsen i periode fra 1. april 
til udgangen af maj henholdsvis udgangen af juli 
2014. 

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

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

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. 

Renteniveauet var i 2014 stadig meget lavt, hvilket 
har medført, at vores obligationer nåede op i en 

kurs på over 100. Vi har dog valgt at beholde dem, 
da vi i henhold til vores investeringspolitik skal 
investere cirka 50 % i obligationer og p.t. ikke kan 
finde bedre obligationer end dem vi har. 2014 har 
været et godt år rent investeringsmæssigt. Vi har 
haft renteindtægter og udbytte på cirka € 54.000, 
som er € 14.000 mere end budgetteret, samt 
kursgevinster på € 29.000. Så 2014 har klart levet 
op til vore forventninger. 

Sagsbehandlingen 
Frem til sommerferien blev sagsbehandlingen 
primært varetaget af Niels A. Nielsen. Siden 
sommerferien har Kristina Sukatus overtaget en 
større og større del af sagsbehandlingen. 

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

Kredsen medtager fortsat en del henvendelse om 
stress, og vi må konstatere, at arbejdsforholdene 
for mange lærere er svære.  Arbejdspresset stiger 
samtidig med, at konflikter og et dårligt psykisk 
arbejdsmiljø fylder i hverdagen.  

Antallet af langtidssygemeldinger er desværre ikke 
faldet, og kredsen anbefaler fortsat, at man 
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. igen jævnligt 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 o. 
lign., før man har haft mulighed for at læse tingene 
grundigt igennem i ro og mag. 

TR/TR-møder 
Tillidsrepræsentanterne er et vigtigt bindeled 
mellem kredsen og de enkelte institutioner. 
Gennem tillidsrepræsentanterne sikrer vi en god 
og hurtig kontakt mellem kredskontoret og 
medlemmerne. 
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Der er sidste forår valgt tillidsrepræsentanter og 
suppleanter på næsten alle skoler. De fleste valg 
var genvalg, men der dog også valgt en del nye 
tillidsrepræsentanter og suppleanter. Valget 
gælder for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2016.  

Et vigtigt forum for udveksling mellem kreds-
styrelsen og tillidsrepræsentanterne er TR-
møderne. For tiden afholdes møderne på 
Jaruplund Danske Skole, der ligger centralt og yder 
en fin service. Siden sidste generalforsamling har 
der været afholdt 3 TR-møder. Problemer i 
forbindelse med den nye overenskomst har været 
fast punkt på de tre møder. På de sidste møder har 
vi efter ønske fra tillidsrepræsentanterne taget 
udvalgte områder fra overenskomsten på 
dagsordenen. På de sidste to møder har vi taget 
barselsregler henholdsvis gruppelivsforsikringer 
op. 

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. 

Fraktion 4 
Pensionistudvalget består fortsat af Anders Schaltz 
Andersen, Orla Møller og Jonna Raavad. Udvalget 
har i tiden siden sidste generalforsamling planlagt 
og gennemført spændende og afvekslende 
pensionisteftermiddage og en udflugt for kredsens 
pensionerede medlemmer. 

Orla Møller og Anders Schaltz Andersen 
repræsenterer kredsens pensionister i 
Pensionistforum Syd. 

Skolelederforeningen 
Lærerforeningen har fortsat et uformelt 
samarbejde med Skolelederforeningen. Der bliver 
udvekslet erfaringer, når vi mødes. I driftsrådet har 
vi et fint samarbejde med Skolelederforeningens 
liste. De ugentlige driftsrådsmøder er naturligvis 
med til at underbygge samarbejdet. 

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 Dansk 
Lærerforening i Sydslesvig. 

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.  

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 453 
medlemmer, der benytter sig af muligheden for et 
dobbeltmedlemskab. I sagens natur er 
dobbeltmedlemskabet mest relevant 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 medlem-
skabet omfattet af GEW’s ”Berufshaftpflicht-
versicherung” og nøgleforsikring. 
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Driftsrådsvalg 2014 
2014 var et valgår for driftsråd. Uanset 
usikkerheden om driftsrådsstrukturen ved 
Skoleforeningen blev der udskrevet valg til 
driftsrådet. Da overenskomsten om 
driftsrådsstruktur var blevet opsagt holdtes valget 
som et fællesvalg for alle ansatte ved 
Skoleforeningen. 

Lærerforeningen opstillede en liste til 
driftsrådsvalget og fik valgt 5 
driftsrådsmedlemmer:  

1. Niels A. Nielsen 
2. Kristina Sukatus 
3. Erik Andresen 
4. Kirsten Anthonisen 
5. Lars Mølhave Pedersen 

I forhold til tidligere valg var der flere lister, der 
stillede til valg. Skolelederne og Aktivlisten var nye 
i forhold til tidligere. 

Skolelederne fik valgt et medlem til driftsrådet og 
Aktivlisten to.  

Driftsrådet  
Lærerforeningen har et meget tæt samarbejde 
med Driftsrådet. Samarbejdet søges styrket ved 
personsammenfald mellem fagforening og 
driftsråd. Således er Lærerforeningens formand 
også formand for driftsrådet.  På denne måde er 
det muligt for driftsråd og fagforening at trække på 
samme hammel i bestræbelserne på at sikre 
medarbejderne så gode arbejdsvilkår som muligt. I 
det daglige driftsrådsarbejde arbejder Skoleleder-
listen og Lærerforeningens liste sammen. 

Driftsrådsstruktur 
I forlængelse af Skoleforeningens opsigelse af 
driftsrådsoverenskomsten i efteråret 2013 blev der 
indledt nogle drøftelser mellem Skoleforeningen 
og fagforeningerne ved Skoleforeningen om en ny 
driftsrådsoverenskomst. Da GL stod fast på ønsket 
om selvstændige driftsråd på Duborg-Skolen og 
A.P. Møller Skolen og de øvrige fagforeninger gik 
ind for et driftsråd for alle medarbejdere ved 
Skoleforeningen, mens Skoleforeningen kunne 

acceptere forskellige modeller, viste det sig 
vanskeligt at nå et resultat. 

På trods af de igangværende forhandlinger 
indledte de to driftsråd på henholdsvis Duborg-
Skolen og A.P. Møller Skolen driftsrådsvalg for alle 
medarbejdergrupper på de to skoler 

Efter kredsstyrelsens vurdering var hverken 
Duborg-Skolen eller A.P. Møller Skolen 
selvstændige enheder i driftsrådslovens forstand. 
Derfor klagede Lærerforeningen sammen med 
GEW, det store driftsråd og valgbestyrelsen til 
driftsrådsvalget i 2014 over valget ved 
arbejdsretten.  

I løbet af foråret 2014 nedlagde de to driftsråd sig 
selv. 

Men der gik mange måneder inden sagen kunne 
afgøres i arbejdsretten i Flensborg. Resultatet blev, 
at dommerne afviste begge klager, idet de henviste 
til, at der ikke længere var et 
”Rechtsschutzbedarf”, da begge driftsråd for flere 
måneder siden havde nedlagt sig selv. Juridisk set 
er afgørelsen omstridt, men da det oprindelige 
formål med klagen imidlertid var opnået, ønskede 
ingen af sagsøgerne at føre sagen videre i næste 
retsinstans. 

I løbet af foråret 2014 blev der gennemført endnu 
et driftsrådsvalg ved Skoleforeningen. Denne gang 
for samtlige medarbejdere. Resultatet forelå midt i 
maj måned. 

Dette valg er efterfølgende blevet anfægtet af 
nogle medarbejdere fra Aktivlisten sammen med 
Gymnasielærerforeningen. Der blev bl.a. klaget 
over, at fristen fra valgudskrivelsen til første 
afstemningsdag var en dag for kort, og at der ved 
valget var anvendt en forkert 
virksomhedsdefinition, idet en del institutioner 
ligger for langt væk fra Centraladministrationen 

Ved det første retsmøde i sagen i november 2014 
hæftede arbejdsretsdommeren sig dog især ved at 
de fjernest liggende institutioner ligger for langt 
væk fra centraladministrationen til at de uden 
videre kunne omfattes af et centralt driftsråd.  

Inden næste retsmøde, der finder sted den 12. 
marts, skal rejsetiden med offentlige 
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transportmidler til de fjerntliggende institutioner 
beregnes.  

Dommeren vil med stor sandsynlighed nå frem til, 
at nogle institutioner ligger for langt væk. 

Det vil i givet fald betyde, at der skal afholdes 
nyvalg til driftsrådet inden for 6 måneder efter, at 
rettens afgørelse er retsgyldig. 

Ver.di har før jul taget kontakt til Skoleforeningen 
og foreslået en overenskomstløsning med ét 
driftsråd ved Skoleforeningen. Det er et forslag 
også Lærerforeningen kan støtte. Indtil videre er 
der dog ikke udsigt til bevægelse i sagen. 

Forhandlingsfællesskabet 
Forhandlingsfællesskabet består af BUPL, DLS og 
GEW. Siden den sidste overenskomstfornyelse blev 
skrevet under, har aktiviteten i fællesskabet været 
forholdsvist lav.  

Der har været holdt møder om opdatering af 
dynamiske henvisninger. Her er den nye danske 
aftaler om fravær af familiemæssige årsager, ferie 
og rammeaftale om seniorpolitik gennemgået. Det 
mundede ud i et forslag til Skoleforeningen om at 
erstatte disse aftaler med nye. Desuden har 
Forhandlingsfællesskabet en uenighed med 
Skoleforeningen med Skoleforeningen om 
lønreguleringen pr. 1. oktober 2014. 

Via Danmarks Lærerforening har GL i Danmark haft 
følere ude med henblik på genoptagelse i 
Forhandlingsfællesskabet. Kredsstyrelsen har 
svaret, at den på nuværende tidspunkt ikke kan 
forstille sig en genoptagelse. Et synspunkt der 
støttes af de øvrige medlemmer i fællesskabet. 

”Beihilfe” og bopæl i Danmark 
Kolleger, som er omfattet af Skoleforeningens 
”Beihilfe”-ordning og har bopæl i Danmark 
anbefales at kontakte et forsikringsselskab (efter 
eget valg) og indhente et tilbud på en privat 
sygeforsikring.  

Iflg. økonomiforvaltningen i det Slesvig-Holstenske 
Finansministerium er der et hul i lovgivningen 
inden for forsikringspligten, da det danske 

sundhedskort kun dækker udgifter, der opstår i 
Danmark. Dækning af udgifter, der opstår udenfor 
Danmarks grænser skal betales for egen regning. 
En del af udgiften dækkes af ”Beihilfe”, men resten 
må man selv betale, med mindre man har tegnet 
en sygeforsikring som supplement til ”Beihilfe” fra 
Skoleforeningen. Derfor anbefaler 
Lærerforeningen at tegne en privat sygeforsikring. 

Nyt hjemmesidedesign 
I forlængelse af, at Danmarks Lærerforening har 
skiftet hjemmesidedesign, har kredsene fået 
tilbudt samme hjemmesideprogram i en light 
udgave. Det tilbud har kredsen taget imod sammen 
med et todages introduktionskursus. 

Efter planen skifter vi over til den nye platform 
efter generalforsamlingen.  

Læseplaner 
De fleste læseplaner ved Skoleforeningen har ti år 
eller mere på bagen. Efter foreningens opfattelse 
er det en god anledning til at sætte gang i 
læseplansarbejdet i Sydslesvig. I den forbindelse 
ville det være oplagt at få produceret 
undervisningsmateriale på dansk til de emner, der 
ikke findes. 

Lærerforeningen har henvendt sig til Styrelsen ved 
Skoleforeningen og er blevet informeret om at 
forberedelserne til læseplansarbejdet er sat i gang.  
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Arrangementer

Møde for nyansatte 
Den 3. november 2014 inviterede kredsstyrelsen 
traditionen tro de nyansatte lærere ved 
Skoleforeningen til et informationsmøde. På mødet 
orienterede formanden og næstformanden 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: 

• En eftermiddag med justits-, kultur- og 
europaminister Anke Spoorendonk 

• Heldagsudflugt rundtur gennem det skønne 
Schwansen 

• Julefrokost på Flensborghus 
• ”Een gang - journalist - altid journalist” v/ 

Flemming Nielsen 

Eftermiddagen med Anke Spoorendonk blev 
arrangeret i samarbejde med Det Humanitære 
Udvalg i SSF. 

Lønmøder på skoler 
Kredsstyrelsen besluttede efter 
overenskomstfornyelsen at tilbyde skolerne 
lønmøder, hvor lønsedlen gennemgås og der er 
mulighed for at stille spørgsmål til lønsedler. 
Afsluttende er der mulighed for individuel 
rådgivning i forhold til egen lønseddel. 

Der har siden sidste generalforsamling været 
afholdt 3 lønmøder, men tilbuddet er der fortsat. 
Hvis der er interesse, kontakter 
tillidsrepræsentanten kredsen og der aftales en 
dato for lønmødet. 
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Overenskomster

Overenskomstfornyelsen 
En følge af overenskomstfornyelsen, der blev 
underskrevet i december 2013, var at der 
gennemføres en lang række efterreguleringer af 
lønnen flere år tilbage. 
Reguleringerne blev udbetalt uden væsentlige 
problemer. De fejl, der opstod under vejs, blev 
hurtigt korrigeret. 

I løbet af året blev det dog klart, at der var flere 
udeståender, som det efterfølgende har vist sig at 
være vanskelige at få løst. Fra Skoleforeningens 
side er der en begrænset vilje til at rykke fra deres 
første udlægning af overenskomstteksten. 

Der er således uløste problemer på følgende 
områder: 

• Tjenestefrihed uden lønafkortning 
• Lønnen til timelønnede lærere 
• Aftale om vilkår ved ansættelse af 

pensionerede lærere 
• Lønregulering 

Det er indlysende at den slags udeståender er et 
dårligt udgangspunkt for nye forhandlinger om 
f.eks. en ændring af tjenestetidstidsaftalen. 

Ændring af tjenestetidsaftalen 
Tjenestetidsaftalen blev i 2013 med nogle få 
ændringer forlænget til den 31. juli 2016. 

Kredsstyrelsen er begyndt med de første 
overvejelser om en fornyelse af 
tjenestetidsaftalen. En nærliggende tanke ville 
være at tage udgangspunkt i vilkårene i Danmark, 
men det er jo ikke an aftale, der er indgået mellem 
frie parter, men derimod en lov de danske 
folkeskolelærere har fået trukket ned over ørerne. 
Det udelukker ikke, at der kan være en del 
elementer i vilkårene i Danmark, der kan være 
velegnede i en aftale i Sydslesvig. 
Man kan også forestille sig at vi søger inspiration i 
nogle af de arbejdstidsmodeller, der er gået forud 
for lovindgrebet i Danmark. 

Uanset hvilken arbejdstidsmodel, der kommer ud 
af forhandlingerne, må vi holde os for øje 

• At der skal være kvalitet i undervisningen 
• At der skal være den fornødne tid til 

forberedelse og efterbehandling af 
undervisningen 

• At der også skal være tid til at løse de 
øvrige opgaver, der hører til lærerarbejdet 

• At der sikres et godt arbejdsmiljø 
• At det skal være attraktivt at være lærer 

I en tid med begyndende lærermangel er det af 
afgørende betydning, at arbejdstidsreglerne er så 
attraktive, at det er muligt at fastholde og 
rekruttere den nødvendige lærerarbejdskraft til 
mindretallets skolevæsen. 
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Regnskab, budget og status

Regnskab 2014 og budget 2015 
 

Indtægter Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 
Kontingent 287000,00 285371,54 297000,00 
Renter og udbytte 40000,00 54033,17 50000,00 
Kursgevinster 0,00 29004,64 0,00 
Indtægter i alt 327000,00 368409,35 347000,00 
    
Udgifter    
Kontingent til DLF 125000,00 123251,95 

 

127000,00 
Løn og vederlag 148000,00 127338,21 148000,00 
Kredsstyrelsen og udvalg 3000,00 3211,21 4000,00 
TR- og medlemsmøder 3000,00 1774,76 3000,00 
Faglige klubber 500,00 80,60 500,00 
Generalforsamling 1000,00 752,30 1000,00 
Kongres 1250,00 283,84 1250,00 
Kurser 3500,00 434,46 6000,00 
Pensionistarrangementer 3000,00 2703,10 3000,00 
Husleje, el og varme 9000,00 8528,95 9000,00 
Rengøringsartikler m.m. 100,00 33,17 100,00 
Forsikringer 1500,00 1577,33 1700,00 
Kontorartikler 1000,00 293,40 1000,00 
Telefon og fax 1750,00 1108,54 

 

1750,00 
Porto 2000,00 1180,49 2000,00 
Abonnement og faglitteratur 1000,00 429,58 1000,00 
Arrangementer 3000,00 0,00 3000,00 
Gaver 1250,00 784,51 1250,00 
Nyanskaffelser og vedligehold 4000,00 961,94 4000,00 
Revision og lønafregning 3000,00 2924,43 3300,00 
Sagkyndig bistand 2500,00 303,47 2500,00 
Handelsomkostninger og depotgebyrer 1000,00 712,56 1000,00 
Kurstab 0,00 0,00 0,00 
Hensættelse til skyldigt frikøb 0,00 2000,00 1000,00 
Hensættelser 7000,00 87000,00 20000,00 
Diverse udgifter 100,00 71,88 100,00 
Udgifter i alt 326450,00 367740,68 346450,00 
Driftsoverskud 550,00 668,67 550,00 
Balance 327000,00 339219,02 347000,00 
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Status 
     
Aktiver 31.12.2013 kurs 31.12.2014 kurs 
Bankkonto Union Bank 0029718 147673,90  105452,41  
Bankkonto Lån og Spar Bank 4013459156 48101,62  2678,84  
5850 stk. Inter-Renta Anteile 85176,00 14,56 84649,50 14,47 
4% Realkredit Danmark 2038 288319,06 103,155 202882,89 103,907 
5% Nykredit 2038 1118,01 110,697 0,00  
4% Nykredit 2041 191332,57 103,453 139547,79 104,475 
5% Nykredit 2041 1290,44 110,135 0,00  
4% Nykredit 2044 71918,67 101,699 54711,26 103,923 
Lån & Spar Invest, danske obligationer 175039,82 89,10 178779,73 90,80 
Lån & Spar Invest, verden 72353,06 276,10 82837,20 315,40 
Gudme Raaschou, danske aktier 77100,08 138,30 83028,02 148,60 
Gudme Raaschou, Nordic Alpha 22873,26 139,87 24302,97 148,28 
Gudme Raaschou, European High Yield 82366,33 129,50 

 

78726,36 123,50 

 
Gudme Raaschou, Emerging Markeds Debt. 25181,45 106,80 0,00  
Gudme Raaschou, Selection 70464,11 75,90 79461,60 85,40 
Danske Invest, Nye markeder 22528,32 285,83 22913,01 290,06 
HP Invest, Korte danske obligationer 135040,57 109,60 171253,88 106,87 
Nordea Invest, Nordic small cap 29991,82 262,00 28487,32 248,30 
Nordea Invest, Virksomhedsobligationer højrente 67866,30 109,07 0,00  
Nordea Invest, Virksomhedsobligationer   139171,57 110,50 
Nordea Invest, European High Yield Bonds   53388,68 116,20 
Maj Invest, danske obligationer   90840,27 104,83 
Maj Invest, obligationer   81360,76 108,53 
Union Bank Namensaktien 19220,00 310,00 20150,00 325,00 
Aktiver i alt 1634955,39   1724624,06   
     
Passiver     
Egenkapital 1118906,39  1118906,39  
Henlæggelser 455998,07  543049,00  
Årets overskud 50,93  668,67  
Egenkapital i alt 1574955,39  1662624,06  
Skyldigt frikøb 60000,00  62000,00  
Passiver i alt 1634955,39  1724624,06  
     
     
   
Valutakurs den 31.12.13: 1 Euro = 7,4603 DKK   
Valutakurs den 31.12.14: 1 Euro = 7,4436 DKK 
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