
Reform og arbejdstid - kvalitet i 

arbejdet 

 
Folkeskolereformen og Lov 409 har fyldt mest på 
kredskontoret det seneste år. På forhånd var det 
svært at se, hvordan en hverdag skulle kunne 
hænge sammen med flere timer til eleverne, en 
ny slags timer til eleverne, 80+ timers nye opga-
ver til lærere/bh.kl.ledere inden for den samme tid 
- samtidig med inklusion og it-projekt.  
 
Den barske virkelighed efter 1. august, hvor vi gik 
fra formodninger til erfaring og konkret virke-
lighed, viste, at det ikke hænger sammen. 

 

Det burde være en selvfølge, at medarbejderne i 
kommunen har ordentlige arbejdsvilkår - at kom-
munen er en attraktiv arbejdsplads. 
Det burde være en selvfølge for kommunen at 
sikre, at alle medarbejdere kan levere kvalitet i 
arbejdet. 

  

Lærere og børnehaveklasseledere skal fx have 
tid til at forberede og efterbehandle undervisnin-
gen, og der skal være tid til at samarbejde med 
kolleger og forældre. 
  
Logopæder og psykologer skal bl.a. have tid til at 
arbejde med det enkelte barn og tid til at samar-
bejde med kolleger og forældre om, hvordan der 
følges op. 
  
UU-vejlederne skal have mulighed for at give 
kvalificeret vejledning til den enkelte unge, også 
de unge, der ikke umiddelbart er ’udsatte’.  
  
Konsulenterne skal bl.a. mestre ledelsessparring, 
vejledning af medarbejdere, sparring med vejle-
dere, it-projekter og vidensdeling/-opsamling på 
undervisningsområdet. 
 
For alle grupper gælder, at der både skal være tid 
til  - og praktisk mulighed for —  at mødes og 
samarbejde på tværs af faggrupper. 

 

Med reform, Lov 409 og økonomiaftale blev re-
sursesikringen i folkeskolen fjernet, samtidig med 
at der kom flere opgaver til. Altså en klokkeklar 
besparelse. 
Med EUD-reformen blev mulighederne for at give 
vejledning kraftigt forringet. 
Begge dele har stor betydning for alle, der arbej-
der i og omkring folkeskolen. 

 

Derfor arbejder Rudersdalkredsen hele tiden 
for, at politikerne tager ansvar for skolevæse-
net.  
Vi mener, at kommunen konkret skal kunne 
redegøre for konsekvenserne af de lokale 
beslutninger vedr. resursetildeling. 
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Formandens skriftlige beretning. Tilbageblik på året, der gik, lokalt og på landsplan. Kom og deltag i debatten om næste års udfordringer på generalforsamlingen 19. marts 2015 

2.-3. oktober: arbejdsmiljødage 
for Leder-TR-AMR  
Igen i år var der fokus på det psy-
kiske arbejdsmiljø—bl.a. holdt 
Thomas Milsted oplæg om stress. 
På HovedMED har medarbejderne 
i forbindelse med budgetarbejdet 
stillet forslag om yderligere opkva-
lificering af arbejdsmiljørepræsen-
tanterne i forhold til trivsel og det 
psykiske arbejdsmiljø. Konkret 
foreslår medarbejderne et 3-dages 
kursus, som skal tilbydes alle 
AMR’er. 
Rudersdalkredsen mener: Det er 
sund fornuft at investere i ar-
bejdsmiljøet. 
 

Faglig klub. 
Siden 1. august er faglig klub 
og det lokale MED-udvalg 
blevet vigtigere end nogensin-
de. Når der ikke er en aftale, er 
MED-systemet det sted, hvor 
TR kan sikre medindflydelse og 
gennemskuelige arbejdsfor-
hold. Og faglig klub er stedet, 
hvor TR får ’muskler’ til arbej-
det. 
Mød op til Faglig Klub. 

HinkeRuden/hjemmesiden/
Facebook 
Rudersdalkredsen kommunikerer via 
medlemsbladet HinkeRuden 
(sendes på mail—har vi din mail-
adresse?), via vores hjemmeside 
(som for tiden er under omlægning) 
og på Facebook. 
Kom gerne med input :-) 

Løntjek 
Det er lederens ansvar, at med-
arbejderne får udbetalt korrekt 
løn. Som en ekstra service holdt 
kredsen i uge 45 og 46 løntjek i 
Lærernes Hus. Derudover blev 
der holdt løntjek på nogle af 
skolerne - og det er stadig mu-
ligt at få en FU’er ud på arbejds-
pladsen og lave løntjek. 
For UU-vejledere, konsulenter 
og PPR-ansatte var der ikke 
sket store ændringer, men det 
er altid en god ting at tjekke sin 
lønseddel. Lærere og 
bh.kl.ledere skulle først og 
fremmest have tjekket, om det 
’nye’ undervisningstillæg blev 
udbetalt korrekt.  
Kredsen har indtil nu fundet 
over 150.000 kr. 
Rudersdalkredsen mener: Det 
skal være muligt at se, om 
man får udbetalt korrekt løn  
(tjek også kredsens lønvideoer 
på hjemmesiden) 

8. oktober 2014: Budget 2015 vedta-
ges 
I budget 2015 lå bl.a. forslag om be-
sparelse på Modtageklasserne på 
Toftevang. Kredsen skrev bl.a. i sit 
høringssvar: 
”Der er stor forskel på hvilke behov, 
elever med et andet sprog end dansk, 
har. Det er vigtigt, at de børn, som har 
vanskeligheder, der rækker ud over 
sproget, stadig kan få et kvalificeret 
tilbud på Toftevangskolen - og at de 
lærere og børnehaveklasseledere, der 
skal varetage opgaven ude på de 
øvrige skoler, kan få kvalificeret spar-
ring.” 
Rudersdalkredsen mener: Folkesko-
len kan ikke tåle flere besparelser. 

Opgaveoversigten 
Med gennemsnitligt 80 ekstra årlige undervisningstimer pr. lærer/bh.kl.leder var det vigtigt, at alle fik mulig-
hed for at få ledelsens vurdering af, hvordan opgaven skulle løses. Rudersdalkredsen udarbejdede et 
’spørgeark’ med alle de forhold, der kunne have indflydelse på arbejdsmængden. 
Den store udfordring var, at ikke alle skoleledelser rent faktisk afholdt den drøftelse af opgaveoversigten, 
som er beskrevet i Lov 409. Samtidig var mange af de første opgaveoversigter reelt ubrugelige. 
Rudersdalkredsen har problematiseret dette i den kommunale følgegruppe. Det har medført, at der 
bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en brugbar model.  
 

2.-3. september 2014: DLF’s Kongres 

På DLF’s ordinære kongres var der to spor. Det ene spor var selvfølgelig den kommende overenskomst i 
forhold til Lov 409, og  de forskellige scenarier vi kunne forestille os. Hovedkonklusionen på det blev, at vi 
ikke kunne indgå en overenskomst, hvor vi skulle tage medansvar for Lov 409. Samtidig en erkendelse af, 
at det største problem er den besparelse, som Lov 409 banede vej for. Det andet spor var foreningens 
strategi. Strategipapiret er et dynamisk arbejdsredskab, med 5 hovedpunkter: 

 Fastholde og styrke sammenholdet blandt medlemmerne 

 Få politikerne til at tage ansvar for, at skolerne kan lykkes med opgaven 

 Konkrete forbedringer af medlemmernes arbejdssituation 

 Forsvare ytringsfriheden og muligheden for at påpege problemer over for ledelsen 

 Sikre TR’s og AMR’s vilkår for at kunne løse opgaven. 

Rudersdalkredsen arbejder med strategi ud fra strategien vedtaget på kongressen. Formanden var 
på talerstolen for at sikre fokus på ’de små medlemsgrupper’ i hele strategipapiret. 

Årligt undervisningstimetal 

For at kunne dokumentere det 
ekstra arbejdspres - og undersøge, 
om det gennemsnitlige, årlige 
undervisningstimetal blev holdt på 
de vedtagne 790 timer - bad Ru-
dersdalkredsen forvaltningen om 
en opgørelse over skolernes un-
dervisningstimetal. Det var ikke 
muligt at få, og derfor udarbejdede 
vi med tillidsrepræsentanternes 
hjælp vores egen oversigt. 
Kredsens pres på forvaltningen for 
at få en opgørelse har medført, at 
det nu er et krav, at alle skoler 
udarbejder opgaveoversigter i 
TRIO, så det er muligt at se den 
enkelte skoles tal. 
 
Rudersdalkredsen mener: 790 
årlige undervisningstimer er et 
højt tal. Landsgennemsnittet 
ligger på ca. 740 timer. Vi har 
spurgt politikerne, hvordan de 
forholder sig til tallet. De har 
ikke svaret! 

Arbejdspladser 
Kravet om at alle arbejdsop-
gaver skulle løses på skoler-
ne betød fokus på arbejds-
pladser. Den politiske udmel-
ding var, at de selvfølgelig 
skulle stå klar 1. august.  
Kredsen udarbejdede et 
skema til tilbagemelding på 
arbejdsplads-situationen. 
På nogle skoler lykkedes det 
i samarbejde mellem medar-
bejdere og ledelse at skabe 
gode forhold, som var klar til 
skolestart.  
På andre er forholdene meldt 
til arbejdstilsynet. 
Rudersdalkredsen mener: 
Det er et rimeligt krav, at 
man har en arbejdsplads, 
som lever op til arbejdstil-
synets bestemmelser. 

Networking 
Kredsen har altid samarbejdet i MED-
systemet, både i Område– og HovedMED. 
I løbet af det seneste år er kredsens fokus 
på ’networking’ med det politiske niveau 
forøget. Det er i sidste ende politikerne, der 
har vedtaget besparelsen via forøgelsen af 
undervisningstimetallet for lærere/
bh.kl.ledere. Det er politikerne, der beslutter, 
hvordan vejledningsindsatsen skal være i 
kommunen. Og det er politikerne, der beslut-
ter resurserne til arbejdet med børn i vanske-
ligheder. Derfor er det vigtigt at søge indfly-
delse og skabe forståelse for medlemmernes 
arbejdssituation hos politikerne. 
Rudersdalkredsen mener: Vi skal fasthol-
de, at det er politikerne, der har ansvaret 
for kvaliteten i folkeskolen og omegn.  

OK-13—aftalt spil? 
I forløbet omkring OK-13 var der mange (bl.a. ombudsmanden), der mente, at det ikke var gået helt rigtigt til. Og i forbindelse med lovindgrebet klagede DLF til ILO 
(FN’s arbejdsmarkedsorgan) over overenskomstforløbet. ILO gav DLF medhold. I januar var der samråd, og nedenstående stod i ’Folkeskolen’ den 27. januar: 
”Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen erkendte i dag, at der var tale om en fejl, da regeringen greb ind i lockouten af lærerne i 2013 uden at konsultere 
Danmarks Lærerforening. Udtalelsen kom på et åbent samråd i Folketinget i dag 
Rosa Lund og Finn Sørensen fra Enhedslisten havde indkaldt beskæftigelsesministeren og finansministeren i samrådet på baggrund af, at FN’s arbejdsmarkedsorgan 
ILO i november er kommet med kritik af forløbet omkring lockout og lovindgreb i overenskomstforhandlingerne i 2013. 
Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) sagde i dag på samrådet, at han er enig i ILOs kritik og erkender, at der skulle have været konsultation med lærer-
foreningen, før man lavede lovind- grebet, som nu regulerer lærernes arbejdstid. ” 
Rudersdalkredsen mener: Det er vigtigt at fastholde den frie forhandlingsret. De øvrige organisationer stod bag DLF, da der blev forhandlet OK-15. 
TAK for det. 

Arbejds- pres.  
Økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet er udtryk for tildelingen af midler fra 
stat til kommune til at finansiere de ting, regeringen har besluttet—og som kommunen 
skal udføre. 
Kommunen kunne have valgt at finansiere folkeskolereformen på en anden måde 
end via lærernes/bh.kl.ledernes arbejdstid. 
Rudersdalkredsen arbejdede på at få politikerne til at forstå, at en besparelse samtidig 
med indførelsen af nye arbejdsformer, en ny slags timer og nye arbejdstidsregler, ville 
blive problematisk. 
Vi foreslog, at man ventede med at øge undervisningsmængden—eller i det mindste 
begrænsede den det første år—men politikerne valgte ’den fulde pakke’. 
Efterrfølgende har vi skrevet 2 gange (hhv. 3. oktober og 2. december 2014) til Børne– 
og Skoleudvalget for at fortælle om forholdene. Politikernes svar har hver gang været, at 
man skulle løse problemerne sammen med sin leder. 
På nogle skoler har det vedholdende pres resulteret i ændringer, fx fuld flex. 
Der er dog stadig stor forskel på skolernes praksis. Opgaveoversigterne er ikke 
altid anvendelige, de har ikke været drøftet på alle skoler, og opgørelsen af ar-
bejdstid er uigennemsigtig. Det er ikke rimelige arbejdsforhold. 

2014-15: Kredsformandsmø-
der: 
DLF centralt holder stadig tæt 
kontakt til kredsformændene, 
hvilket også betyder kortere 
vej fra det enkelte medlem til 
hovedstyrelsen.  
Rudersdalkredsen mener: 
Det er vigtigt at bevare for-
eningens sammenhængs-
kraft - DLF er os alle sam-
men. 

Lockouten igen-igen 

I efterårsferien blev vi alle mindet 
om, at lockouten ikke var helt slut. 
På grund af lockouten var vi man-
ge, der ikke havde optjent løn til 
hele ferien. Derfor skulle vi en tur 
omkring a-kassen og melde os 
ledige. 
Kommunen sparede i omegnen af  
en million på de to dage. 
Rudersdalkredsen mener: Det 
er helt skævt, når kommunen 
ligefrem tjener 
penge på en 
konflikt. 

2015 OK-15 
Ud over lønforbedringer, 6. ferieuge, arbejdsmiljøind-
sats mm., stillede DLF krav i forhold til arbejdstiden for 
lærere og bh.kl.ledere: 
Rammer der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt at 

forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige opgaver i til-

knytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med forældrene.  

På vores første medlemsmøde i maj 2014 om OK-forhandlingerne var en 
hovedkonklusion, at vi ikke kunne stemme ja til en overenskomst, hvor vi 
tog ansvar for Lov 409. Samtidig virkede det ikke realistisk, at KL ville for-
handle en ny arbejdstidsaftale på et tidspunkt, hvor Lov 409 ikke havde 
’virket’ i et helt skoleår. Desuden var der krav om forbedring af reallønnen 
og lønforløb/lønstigning til fx uu-vejledere, konsulenter og psykologer. 
 
Nu ligger der et forhandlingsresultat, som kommer til elektronisk ur-
afstemning via DLF’s hjemmeside i perioden 5.—16. marts. 
Der er en reallønsstigning i perioden, der er normalisering af 6. ferieuge, 
Lov 409 er ’skudt til hjørne’, og fastholdes som lov. Og endelig ligger der et 
bilag til overenskomsten, som giver nogle ’trædesten’ i forhold til at arbejde 
hen mod en central arbejdstidsaftale. 
 
Kredsen holder OK-medlemsmøde den 3. marts på Dronninggårdskolen, 
hvor der bliver lejlighed til at høre mere om OK-15 og drøfte de forskellige 
elementer i forliget. 
 
Det er vigtigt, at alle tager stilling—brug din stemme. 

Der har været stor tilslutning til 
vores møder for børnehaveklasse-
lederne. Det er et godt forum for 
erfaringsudveksling—og der er stor 
forskel på de forhold bh.kl.lederne 
har på skolerne.  
Formanden og TR for de PPR-
ansatte arbejder for at sætte PPR 
på dagsordenen både i foreningen 
og i kommunen. Næste projekt er 
lønforhandling for psykologerne. 
TR for vejlederne på UU-Sjælsø 
har EUD-reformen at forholde sig til. 
Her kan TR på skolerne arbejde for, 
at vejledningsniveauet fastholdes. 

Fraktion 4: 
Medlemmerne i 
fraktion 4 har også 
i år været aktive. Der er arrangeret 
lange ture, der har været musikalsk 
foredrag, og kælderen i Lærernes 
Hus har genlydt af latter og udråb til 
det årlige julebankospil. 
Rudersdalkredsen oplyser: .  
Arrangementerne bliver annonce-
ret via mail  - så husk at sende os 
din mailadresse. Så bliver du 
inviteret næste gang. 

Forhandling: løn 
Med Lov 409 genindførtes undervisningstillægget. Dermed var der behov for at genforhandle vores lønaftale for lærere/bh.kl.ledere med kommu-
nen. Kredsens mål var, at ingen skulle gå ned i løn, uanset mængden af undervisning. Vi begyndte forhandlingerne i marts 2014, og i begyndelsen 
af juni underskrev vi en aftale, der sikrede lønnen—og også gav en lønstigning til rigtig mange.  
Logopæderne fik en symbolsk lønstigning, som vi vil forsøge at gøre større, når vi skal forhandle igen efter OK-15. 
For konsulenter og skolepsykologer begærede kredsen forhandling før jul. Pga. bl.a. ny leder for konsulenterne er vi først nu ved at finde datoer 
for første forhandlingsmøde. 

Skolerne er udfordrede 
Rudersdal Kommune har oplevet det, som en del af landets øvrige kommuner også har mærket: 
Mange lærere og bh.kl.ledere har valgt at sige op—og det er blevet sværere at rekruttere kvalifi-
cerede medarbejdere til de ledlige stillinger. Desværre har de tal, som kommunen har oplyst til 
pressen været forkerte. og ’lærerflugten’ har ikke været helt så dramatisk. I 2012 rejste 60 lærere, 
i 2013 var det 80 og i 2014 nåede det op på 120. Det er stadigvæk en fordobling fra 2012 til 
2014, det er alt for mange—og det kan mærkes på skolerne, når der mangler en kollega. 
Derudover har der været arbejdsmiljømæssige problemer på nogle af skolerne. Det arbejdes der 
med, dels med hjælp fra et eksternt konsulentfirma, dels med forvaltningens konsulentkorps. 
Rudersdalkredsen mener: I kommunens personalepolitik står der, at kommunen skal være 
en attraktiv arbejdsplads. Det er kommunens ansvar, at det også gælder skolerne. 

Egebækskolen nedlægges 
På grund af dalende elevtal har Børne– 
og Skoleudvalget indstillet at Egebæksko-
lens døgnafdeling lukker, og at skoledelen 
flytter til Skovlyskolen. Det har ikke an-
sættelsesmæssige konsekvenser for 
lærerne på Egebækskolen.  
Rudersdalkredsen skriver i sit hørings-
svar: ’Det er væsentligt, at alle medar-
bejdere inddrages i et tæt samarbejde 
omkring sammenlægningen…’ 

Forhandling og strategi: arbejdstid 
Kredsen har også arbejdet for at få en lokalaftale vedr. arbejdstid. Allerede under lockout’en forsøgte vi første gang. Efter kommunalvalget, hvor 
Jens Ive igen blev .borgmester prøvede vi igen. På medlemskurset. Hver gang kredsformanden var til møde med enten borgmesteren eller forman-
den for BSU. Vi prøvede sågar at liste en lokalaftale ind i lønaftalen. Men hver gang var svaret, at der ikke var politisk vilje til at indgå lokalaftaler. 
Kredsens strategi har siden været, at arbejde for at få nedsat undervisningstimetallet, og dermed give mere rum til fx samarbejde, forberedelse og 
efterbehandling af undervisningen. 
På baggrund af forhandlingsresultatet fra OK-15 har vi igen sendt en forhandlingsbegæring om muligheden for at indgå en lokalaftale. For første 
gang er vi ikke blevet afvist, men er blevet inviteret til forhandlingsmøde. Det er ikke sikkert, vi kan nå et resultat. Og vi indgår ikke aftale for enhver 
pris. En aftale skal give mening. Men vi arbejder vedholdende for at skaffe vores medlemmer de bedst mulige vilkår. 

Synlig Læring 
Rudersdal Kommune har sammen med Glad-
saxe, Gentofte og Lyngby fået tildelt 7 millioner 
fra Mærsk-fonden til et skoleudviklingsprojekt 
om ’Synlig Læring’. 
Projektet lyder spændende og udfordrende.  
Rudersdalkredsen mener: Hvis Synlig Læ-
ring er redskabet, der skal sikre kvalitet i 
undervisningen trods mindre tid til forbere-
delse—så ville vi gerne have haft det noget 
før! 



Foto: Ulrik Jantzen 

Generalforsamling 2015, punkt 5: Fastsættelse af ydelser 

Generalforsamling 2015, punkt 6: Budget og kontingent 2016 

Generalforsamling 2015,  punkt 3: Regnskab 2014 Rudersdalkredsen, DLF kreds 026   

Generalforsamling 2015 

Torsdag d.  19. marts 2015 kl. 16.30  

på Trørødskolen 
Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk 

 

 

 

 

 

 

 

Endelig dagsorden: 

1) Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden - se bilag 

2) Beretning 

 - herunder evt. resolutioner og vedtagelser 

3) Regnskab for 2014 

4) Indkomne forslag 

5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer         

6) Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår 

7) Eventuelt  

Fra kl. 16.00 er der let forplejning inden selve generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er der  

spisning og kollegialt samvær til omkring kl. 21. 

Husk tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret . 

KREDSKASSEN  2014 2014 

  Budget  Regnskab 

Indtægter    

Kredskontingent 1.832.220  1.813.740 

Andre indtægter 250.000 244.755 

Indtægter i alt 2.082.220 2.058.495 

    

Udgifter   

Styrelsesudgifter 1.555.000 1.396.713 

TR aktiviteter 25.000 43.827 

Kredsstyr. Aktiviteter 20.000 24.391 

Faglige klubber 15.000 15.667 

Pensionist aktiviteter 20.000 22.442 

Kongresser 5.000 4.478 

Generalforsamling 35.000 38.707 

Medlemskurser 115.000 118.499 

Styrelseskurser 105.000 96.576 

Administration 100.000 102.907 

Kredsbl./Hjemmeside 10.000 8.670 

Hovedstaden Øst 10.000 8.505 

Revision/Jur.ass. 7.000 5.625 

Lokaleudgifter 145.000 145.000 

Udgifter i alt 2.167.000 2.032.007 

Resultat før renter -84.780 26.488 

Renteindtægter 20.000 8.142 

Årets resultat -64.780 34.630 

SÆRLIG FOND 2014 Budget Regnskab 

Indtægter     

Husleje 145.000 145.000 

Renteindtægter bank 10.000 2.463 

Indtægter Sum 155.000 147.463 

    

Udgifter   

OK-udgifter 0 0 

Administration+revisor 15.000 15.790 

Varme 28.000 24.167 

El 8.000 6.806 

Rengøring 22.000 21.840 

Inventar 1.000 0 

Bygningsforsikr. 5.000 4.887 

Have 18.000 22.709 

Ejendomsskatter 23.000 28.783 

Faste installationer 4.000 5.680 

Vedligehold. mv. 30.000 17.896 

Udgifter Sum 154.000 148.558 

Årets resultat 1.000 1.095 

”Vi, kredsens kritiske revisorer, har ved den stikprøvekontrol, 

som vi har anset for nødvendig, konstateret, at kredsens 

midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kred-

sens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens gene-

ralforsamling og kredens styrelsesmøder”, 24.02.2015 An-

nemarie Jørgensen / Gitte Hansen 

Statsaut. Revisor Palle Mørch har underskrevet regnskabet 

24.02.2015 

Kredsaktiver  

Aftalekonto 1.133.888 

Aktier, Lån & Spar 34.650 

Obligationer 0 

Øvrige tilgodehav. 0 

I alt 1.168.538 

Kredspassiver  

Egenkapital 1/1 713.908 

Kredsens driftsresultat 34.630 

Egenkapital 31/12 748.538 

Hensættelser 420.000 

Skyldig skat 0 

Skyldig pension 0 

Skyldigt frikøb 0 

I alt 1.168.538 

Særlig Fonds aktiver  

Lærerenes hus 1.051.988 

Ombygning 2007 835.081 

Bank 504.974 

Obligationer 0 

I alt 2.392.043 

Særlig fonds passiver  

Særlig fonds passiver 1/1 2.373.138 

Særlig fonds driftsresultat -1.095 

Hensættelser 20.000 

Særlig fonds passiver 31/12 2.392.043 

  

Inventarets forsikringsværdi 250.000 

Husets ejendomsværdi 1.950.000 

Aktiernes kursværdi, 198 stk 81.873 

Kursværdi, obligationer 0 

Uudnyttede AKUT-midler 97.584 

A) Frikøbstimer (Brutto) 

  2016 2015 

Kontortid Formand 206 149 

 

Næstformand + 

FU 
1394 1394 

Kasserer 481 481 

FU-møder  458 458 

KS-møder (incl. forb.) 824 779 

TR-møder  137 137 

Udv.møder (incl. forb.) 440 440 

Blad  166 166 

Suppleanter  160 160 

Ny TR  150 114 

Kredssem.  526 408 

 I alt 4942 4686 

B) Kørselsgodtgørelse:  Kilometertakst eller offentlig transport 

C) Bemyndigelse:  Generalforsamlingen giver kredsstyrelsen bemyndigelse til at træffe beslutning om  

     ydelser i det konkrete tilfælde ved af– og tilgang på tillidsposter. 

*Hertil skal lægges 1603 timer, som betales af 

kommunen 

 

Møde frekvens: 

FU-møder:  40 á 2½ timer 

Styrelsesmøder: 10 á 3 timer 

TR-møder:  10 á 2 timer 

Udvalgsmøder: 8 á 2 timer 

 

Formanden aflønnes med differencen til trin 50, 

mens næstformand, kasserer og FU-medlemmer 

aflønnes med differencen til trin 48. 

KREDSKASSEN 2016 2015 

Indtægter  Budget Budget 

Kredskontingent 1.750.000 1.753.200 

Andre indtægter 240.000 240.000 

Indtægter i alt 1.990.000 1.993.200 

Udgifter   

Styrelsesudgifter 1.450.000 1.410.000 

Kredsstyr. Aktivieter 25.000 20.000 

TR aktiviteter 35.000 25.000 

Arbejdsmiljøaktiv. 15.000 20.000 

Faglige klubber 15.000 15.000 

Pensionist aktivit. 23.000 17.000 

Kongresser 5.000 5.000 

Generalforsamling 35.000 35.000 

Medlemskurser 100.000 100.000 

TR-kurser 70.000 65.000 

Styrelsens kurser 35.000 40.000 

Administration 100.000 100.000 

Kredsbl./hjem.side 8.000 8.000 

Hovedstaden Øst 10.000 10.000 

Revision/Jur.ass. 6.000 6.000 

Lærernes Hus 145.000 145.000 

Udgifter i alt 2.077.000 2.021.000 

Resultat før renter -87.000 -27.800 

Renter minus skat 10.000 20.000 

Årets resultat -77.000 -7.800 

Beregningsgrundlag for budget 2016 

 Antal Årligt* I alt 

Fraktion 1-2 543 3.180 kr. 1.726.740 kr. 

Fraktion 4 97 240 kr. 23.280 kr. 

 640  1.750.020 kr. 

*dertil kommer centralt kontingent   

SÆRLIG FOND 2016 2015 

Indtægter Budget Budget 

Husleje 145.000 145.000 

Renteindtægter bank 7.000 15.000 

Indtægter Sum 152.000 160.000 

Udgifter   

Administration+revision 12.000 15.000 

Varme 22.000 25.000 

El 7.000 7.000 

Rengøring 21.000 21.000 

Inventar 1.000 1.000 

Bygningsforsikringer 5.000 5.000 

Have 20.000 20.000 

Ejendomsskatter 30.000 28.000 

Faste installationer 4.000 4.000 

Vedligeholdelse mv. 30.000 30.000 

Udgifter Sum 152.000 156.000 

Årets resultat 0 4.000 

Forslag til månedligt kontingent 2016 

 2016 2015 2014 

Fraktion 1-2 265 kr. 265 kr. 265 kr. 

Fraktion 4 20 kr. 15 kr. 15 kr. 


