
Rudersdalkredsens generalforsamling - torsdag d. 21. marts 2019 

Referat 

Punkt Drøftet/ besluttet 
1. Valg af dirigent Karsten Freund blev valgt som dirigent. 

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt af 
dirigenten, alle formalia er overholdt og 
generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig. 
Forretningsordenen blev godkendt. 
Tine Friedrichsen: referent. 
Peter Olesen (TR) og Nina Uhre (TR): stemmeoptællere. 

2. Formandens beretning Formandens mundtlige beretning tog udgangspunkt i 

Rudersdalkredsens formål og omhandlede/lagde op til 
debat om: 
Pædagogiske interesser, hvor fokus var på 

o mulighederne for at bruge DLFs arbejde med 
Professionel Kapital og professionel dømmekraft i 

samspil med kommunens udviklingsprojekt 
o vigtigheden af at deltage i den pædagogiske debat 

også på baggrund af ens erfaring i konkrete klasser 
o kredsens arbejde med at sikre tid og rum til 

samarbejde, individuel forberedelse, udvikling og 
sparring 

Økonomiske interesser, hvor følgende blev nævnt: 
o Kommunal økonomi, specielt på skoleområdet, hvor 

faldende elevtal betyder færre penge til omrâdet 
o Lønforhandling for medlemmer 
o Løntjek, hvor vi har fundet penge 
o Kredsens økonomi, hvor kredsen foreslår at udskyde 

medlemsseminar og skære pâ frikøbstimer 
Tjenstlige interesser centralt og lokalt: 

o Lokalaftalen og arbejdet med opgaveoversigterne 
n § 17.4-udvalget, hvor kredsens fokus er på resurser 

til kerneopgaven 
o UU-Sjælsø, hvor to kommuner har hjemtaget 

opgaven med vejledning 
o PPR, som har vaeret igennem en omstrukturering 
o 0K-18 og kommissionen - hvor lander vi? 

sammenhold 
v Det lokale sammenhold i faglig klub, GF og på



medlemsseminar: hvad tænker vi er gode 
medlemsarrangementer fremover? 

o Sammenhold ifagbevægelsen -frem mod OK-21 
o Sammenhold om velfærdsdagsorden (FV-2019) 

Generalforsamlingen blev suspenderet for at medlemmerne 
l grupper kunne drøfte både den mundtlige beretning og 
debatpunkterne fra den skriftlige beretning. 
GF blev genoptaget efter gruppedrøftelsen med en fælles 
drøftelse af beretningen (se noter fra drøftelsen herunder, 
udsagn fra MentiMeter vedlagt referatet). 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
Debat om beretningen. noter: Pædagogiske interesser: 

Udsagn fra drøftelsen om undervisning/lærerens og 
bh.kl.lederens professionelle rolle: 

o Ønsker faglige netværk tilbage, mange lærere 
savner netværkene 

o Topstyring fra forvaltningen - hvad kan vi gøre? 
o Kultur og dannelse, kreativitet, hvordan sikrer vi 

det? 
o Vi vil drøfte, hvad god undervisningspraksis er 
o Medarbejdere ses ikke som en ressource ift. 

børnenes læring, og vi bliver ikke spurgt/bliver bedt 
om vores faglige input 

o Lokalaftalen definerer, at vi er de professionelle, 
derfor skal forvaltningen lytte til os 

o Praktikere bliver ikke hørt i debatten i 17.4 udvalget, 
og vores stemme er ikke tydelig ift. hvad den gode 
skole er ~ oplevelsen er, at vi ikke får lov at 
videregive vores praksiserfaring 

u Behov for fælles møder med mulighed for at drøfte, 
hvad der fylder hos lærerne ift at udøve kvalificeret 
undervisning - det vokser ikke nedefra 

o vi skal arbejde for et forum, hvor vi kan drøfte 
pædagogik ud fra vores praksiserfaring 

o Vores faglige samtaler bliver styret og er der for at 
vise, at vi er i progression 

Formanden samlede op: 
Kredsen vil fortsat arbeide for, at der skal være tid og rum 
til disse drøftelser, og fokus på lærere og bh.kl.ledere som 
professionelle, hvis input er værdifuldt. 

udsagn om manglende resurser og indvirkningen på det 
pædagogiske:



o Vi mangler hænder - vi går alene med en stor 
børnegruppe - svære arbejdsvilkår, fx hvis de 5- 
årige ikke er renlige allesammen 

o Der er ikke kræfter og ressourcer til at løse opgaven 
» kredsens skal være mere synlig om det i den 
offentlige debat. Hvis vi accepterer den dalende 
økonomi, så bliver det værre næste gang 

o Det er altid en politisk beslutning, at der skal være 
færre penge, når elevtallet falder. De kunne vælge 
at øge pengebeløbet pr. elev 

o Har man overvejet at spare på IT, vi bruger mange 
kræfter på at stoppe forkert brug af lpads 

Formanden sagde: 
Der er opsagt 5 lærere som overtallige grundet økonomi og 
elevtalsnedgang. Derudover er der lærere, der går på 
pension eller selv siger op, og hvor stillingerne ikke bliver 
genbesat. 
Tildelingsmodellen gør, at elevtalsnedgangen betyder færre 
resurser, selvom der ikke nødvendigvis bliver færre klasser, 
hvilket yderligere presser økonomien. 
Vi er et presset skolevæsen, det har jeg på kredsens vegne 
sagt både til forvaltning og politikere, og jeg tager til 
efterretning, at jeg skal sige det højere. 

Økonomiske interesser: 

Lønaftale, udsagn fra salen: 
o Der er kommet så mange nye roller til på skolerne, 

hvad fylder de af timetal? 
o Alle der har en funktion, der giver nedsat 

undervisningstid, skal kompenseres 
0 inklusionsvejledere forsvinder (hvor går de midler 

hen?) 
o Husk de små medlemsgrupper ift løntillæg 

Formanden: 
Vi har fokus på alle veilederroller, også dem, der skifter 
navn, så vi kan samle tilbageløbsmidler op. 
Vi drøfter også undervisningstillaeg over for tillæg for andre 
opgaver, hvor man ikke har så meget undervisning 

Kredsene Økonomi: 
n Fokus på medlemsprocent, hvordan hverver vi flere



medlemmer? 
o Kan vi dele kontor med en anden kreds? 

Formanden: Kan vi lave en kampagne, der fremhæver 
forsikringsclelen ved medlemskab (fx hjælp ved sygdom, 
ferie, afsked, barsel, pension - hjælp til løntjek)? 
Kredsstyrelsen afsøger muligheder og arbejder på at øge 
indtjening og sænke omkostninger frem mod næste GF. 

Tjenstlige interesser: 
Skolestruktur - meninger, spørgsmål og opfordringer: 

o Det er problematisk, at jeg som pædagogisk 
personale har været med til at anbefale 
skolelukninger for at få en bedre økonomi. Jeg har 
svært ved at høre debatten fx fra Ny Holte og 
Dronninggårdskolen. Vi må ikke blåstemple 
skolelukninger. Vi kan ikke støtte dette 
løsningsforslag (at lukke skoler) 

o Du (formanden) accepterer praemissen, at ved at 
lukke skoler, kommer der flere penge, som du har 
sagt til begge borgermøder 

I Jeg savner, at vi gør fælles sag med forældrene og 
stiller spørgsmålstegn ved store skoler som en mulig 
løsning. 

o Vi skal støtte op ved at møde op til kommende 
møder og stille spørgsmål og bede om mere præcise 
beregninger. 

o Fødselstallet har aldring vaeret højere i Birkerød 
o Kommunen skal have visioner for at bringe flere 

familier til 
o l KBH sparer kommunen penge hver gang et barn 

flytter til privatskole. Det kunne være interessant at 
spørge politikerne om, hvilken fordeling de ønsker 
til et borgermøde. 

o Lokalpolitikerne udtaler i en artikel i lokalavisen, at 
de Ønsker et godt offentligt skolesystem (som svar 
på ovenstående). 

o Hvorfor forholder politikerne sig ikke til, at 
børnetalskurven stiger efter 2030? 

Formanden samlede op: 
Jeg har på udvalgsmøderne konstateret, at vi i Rudersdal 
Kommune har eksempler på store skoler, på små skoler, på 
indskolingsskoler og på sammenlagte skoler, der alle 
fungerer fint. Men de er pressede på økonomien. §17.4— 
udvalget er nedsat for at komme med bud på, om



omstrukturering kan løse den økonomiske udfordring. 
Kredsstyrelsen har drøftet §17.4-møderne forud for alle 
møder, og på den baggrund har formandens rolle i udvalget 
vaeret at fastholde, at en evt. omstrukturering skal sikre, at 
der fremover er resurser, så det er muligt at løse den 
opgave, skolen har (zpengene fra besparelser skal tilbage til 
skolerne) - og at der desuden skal være ekstra resurser i 

forbindelse med omstruktureringsarbejdet (=investering i 

forandringen). Medlemmerne har vaeret involveret via 
tillidsrepræsentanterne, som også sidder i kredsstyrelsen. 

Lokalaftale: 
Ingen indlæg fra salen (men på mentimeter) 

klimapolitik for Kredsen: 
o Hvem skal vi gøre det for? Eleverne, skolerne, i 

kredsen? 
o Affaldssortering på skolerne, fx? 

Formanden: 
Vi konstaterer, at GF bakker op om, at vi drøfter en 
klimadagsorden/klimapolitik i kredsstyrelsen 

3. Regnskab 2018 Regnskabet er revideret af intern revisor og af kritiske 
revisorer. 
Formanden fremlagde regnskabet, da kassereren var 
fraværende pga. sygdom. 

Formanden: Regnskabet for Rudersdalkredsen viser større 
underskud end forventet- årsagerne: færre penge ind 
(færre medlemmer pga færre organiserede og færre i 

antal), og flere penge på styrelsesudgifter end vi havde 
regnet med. Bemærk, at der ikke hensat 100.000 kr. til 
medlemskursus. 
Øvrige udgifter holder deres niveau, nogle endda lavere. 

Regnskabet for Rudersdalkredsen blev enstemmigt 
godkendt. 

Formanden: Regnskabet for Særlig Fond viser underskud på 
ca. 10.000 kr. underskuddet skyldes udgift til renovering. 
Det vurderes, at beløbet hentes ind igen i 2019, da der ikke 
umiddelbart er behov for større renovering i 2019. 

Regnskabet for Særlig Fond blev enstemmigt godkendt.



4. Vedtægtsændringer Den foreslåede vedtægtsændring er stillet for at afspejle 
den forretningsgang, vi benytter os af, og for at give så få 
nødvendige afstemninger som muligt. 
Vedtægtsændringen lever op ti l Hovedstyrelsens regler for 
valg i kredsene. 
Desuden mindre konsekvensrettelser og opdateringer. 
Bilag vedlagt den skriftlige beretning. 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt som 
fremlagt, dog med den ændring at ordet ’retningsIinjer’i 
afsnittet om valg er ændret til ’regIer’, idet Hovedstyrelsen 
har vedtaget regler, ikke retningslinjer. 

S. indkomne forslag ingen indkomne forslag 

6. Fastsættelse af ydelser til 
styrelsesmedlemmer 

Formanden motiverede på kredsstyrelsens vegne forslag 
om at nedsætte eksisterende ydelsesniveau med 170 
bruttotimer. 

Der var enkelte kommentarer til forslaget, som dels gik på, 
at det var en forkert vej at gå, dels på, at formandens 
kommunale frikøb burde øges pga. §17.4-udvalget. 
Der var ikke andre forslag til ydelser, så kredsstyrelsens 
forslag er vedtaget. 

7. Budget og fastsættelse af 
kredskontingent for det 
følgende kalenderår. 

Formanden fremlagde kontingent- og budgetforslag for 
kredsen: 

c Budgettet er baseret på uændret kontingentsats 
o Udgiften til ydelser er justeret for nedsættelsen fra 

pkt. 6 
o Der hensættes ikke midler til medlemsseminaret, 

hvilket i praksis betyder, at det er udsat 
o Der budgetteres med underskud, hvilket 

kredsstyrelsen det kommende år arbejder på at 
reducere (ved at mindske udgifter/øge indtægter, så 
budget 2021 kan komme i balance). 

Kommentarer: 
o Der blev spurgt ind til udgifterne til 

generalforsamlingen, nu hvor den er uden spisning 
bagefter. Det er indregnet i budgettet. 

o Der blev også foreslået samarbejde/sammelaegning 
med andre kredse, hvilket kredsen noterer sig. 

Kontingentet og budgettet blev toget til efterretning.



Budgettet for særlig fond fremlagt - ingen større ændringer 
- ingen kommentarer - budgettet taget ti! efterretning. 

8. Eventuelt o Opfordring til at kredsen arbejder for færre ikke- 
læreruddannede lærere. 

o opmærksomhed på, at lærere og bh.kl.ledere har 
ytringsfrihed, når de udtaler sig som privatpersoner. 
Hvis nogen oplever andet, så henvend jer til 
kredsen. 

o Vær opmærksomme på, at Kommunalbestyrelsen 
inviterer til møder (bydelsmøder) i høringsperioden 
vedr. §17.4. 

o Opfordring fra medlem om, at KS-repræsentanterne 
skal møde op. 

o Opfordring fra kredsstyrelsen om, at medarbejderne 
også møder op og ytrer sig. 
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Carsten Freundt, dirigent Tine M. Friedrichsen, referent


