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Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Lejre Lærerforening torsdag d. 27. maj 2021 klokken 17.00 i kantinen 

på Hvalsø skole.  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Forretningsorden 

3. Beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Regnskab 

6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser 

7. Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1: Valg af dirigent 

Carsten Freundt er valgt 

 

Ad 2: Forretningsorden 

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt iflg. vedtægterne. Alle formalia er opfyldt. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Ingen bemærkninger til forretningsordenen, 

den er derfor godkendt. Stemmetællere: Nick Nygaard Madsen og Marie Pfeiffer Hacke; 

Referent: Allan Hvid Olsen 

 

Ad 3: Beretning 

 

Formanden afgav mundtlig beretning, Den skriftlige beretning er udsendt forud for 

generalforsamlingen. 

Temaer for mundtlig beretning: 

• Covid19 situationen 

• Lejre Lærerforenings forgangne år 
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• A20 og Lokalaftalen: Kommentar: Der er enkeltlærer rundt omkring, der kommer til 

at undervise mere end tidligere. Svar: der er en forskellig opfattelse mellem 

kommune og kreds i forhold til om større opgaver giver fradrag i undervisningstid, 

det vil blive forhandlet videre. Kommentar: Ros til lokalaftalen på baggrund af A20. 

Svar: Det har ikke været muligt at opnå kommuneaftale på f.eks. 

klasselæreropgaven. Kommentar: Bliver der arbejdet på at få noget der ligner den 

”gamle” lejrskoleaftale. Svar: Det røg i svinget i forhandlingen, - Give and take. 

Kommentar: Nedslag til nyuddannede rammer ”skævt”, hvis man arbejder under 

uddannelse mens man opbygger erfaring, men nedslag når man er færdiguddannet. 

Kommentar: Kan man arbejde på en kommunal aftale om efteruddannelse. Svar: 

det tages op igen med kommunen. 

• Lejre Kommune: Kommentar til Skolevisionen: Er det kredsens holdning, at 

undervisning kommer først og trivsel er sekundært. Svar Kredsstyrelsen giver 

udtryk for lidt forskellige holdninger til spørgsmålet, men pointen i den mundtlige 

beretning er, at undervisning ikke er et centralt begreb i Skolevisionen. Kommentar: 

Er det tanken, at løn- og prisfremskrivningen beholdes efter valget? Svar: Det er 

den nuværende tanke, at man holder fast i løn- og prisfremskrivningen i kommende 

budgetter. Fortsat debat om undervisning/trivsel. Kommentar: Der ligger også en 

fagforeningstankegang i debatten om undervisning/trivsel: kommer trivsel til at 

fylde for meget, bliver der mere plads til pædagoger på bekostning af lærere. 

Kommentar: Hvor ligger kommunens testplan i forhold til undervisning/trivsel. 

Kommentar: Der sker en tilflytning af nye elevgrupper til kommunen, det kan give 

en udfordring for skoleområdet. Kommentar: Det er ærgerligt, hvis der kommer en 

divergens mellem faggrupper og faglige termer, det giver en begrænsning på 

opfattelsen hvad skole er. Kommentar: Læring er en overskudshandling, grundlaget 

skal være i orden. Kommentar: Det er et problem, at lærerne ikke er involveret i 

forarbejdet til skolevisionen, Vi bliver sat til at udleve nogle andres vision. 

Kommentar: det er vigtigt, at vi som lærere kan definere, hvorfor det er vigtigt, at vi 

er lærere (og ikke lærere uden læreruddannelse). Svar: lærerne har været 

involveret i processen fra starten, men har ikke haft stor repræsentation, der har 

været mange interessenter med i visionsarbejdet. Kommentarer: Der er flere 

indlæg, der angiver, at visionsarbejdet kunne være afviklet på mange andre måder 

med møder på tværs af interessentgrupper. Svar: Coronasituationen har været 

stærkt begrænsende for møder på tværs. 

• Uddannelsesgraden og Ytringsfrihed: Kommentar: Hvordan gør man Lejre 

Kommune mere attraktiv at søge job i. Kommentar: Hvorfor giver Lejre Kommune 

ikke efteruddannelse. Svar: Lejre Kommune er ved at udarbejde en tiltræknings- og 

fastholdelsesstrategi. Arbejderbevægelsens erhvervsråd har udarbejdet 

undersøgelsen om graden af uddannede lærer på bestilling fra DLF. 

Formandens beretning er enstemmigt godkendt. 
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Ad 4: Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 5: Regnskab 

 Regnskabet er retvisende og godkendt og underskrevet af revisorer. 

Pænt overskud pga. aflysninger af møder og arrangementer på baggrund af Corona 

situationen. 

Udgifter til kredsens aktiviteter og kontorhold samt afdrag på gæld til Lejre Kommune 

(manglende pensionsindbetaling, afdrages rentefrit over 10 år, første gang 2019) 

Et samlet mindreforbrug i forhold til budget på ca. 100.000 kr. 

En samlet merindtægt i forhold til budget på ca. 30.000 kr. 

Samlet resultat: overskud på 130.654 kr. i forhold til et budget i balance. 

Regnskabet er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 6: Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser 

Generalforsamlingen tager kredsstyrelsens forslag vedr. frikøb og kontingent til 

efterretning. 

 

Ad 7: Eventuelt 

 Ingen indlæg under eventuelt. 

Næste generalforsamling: 14. marts 2022 

 

Underskrifter 

 

________________________   ____________________________ 

dirigent Carsten Freundt    formand Per Brinckmann 


