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Skriftlig beretning 2020 
Endnu et år er gået, og det er blevet tid til beretningen fra Furesø Lærerkreds 

Centralt: 

 I DLF regi arbejdes der fortsat med mange strukturelle ting under overskriften: ”Er vi gearet til 

fremtiden?” Her prøver vi at se ind i foreningen og se på, om vi kan opretholde den nuværende 

struktur for vores kredse, uden at gå på kompromis med kvaliteten for vores medlemmer. Mange 

kredse oplever et fald i medlemstallet pga. nedlagte lærerstillinger og det presser økonomien. På 

kongressen i efteråret 2019 var der flere forslag til ændringer i foreningens vedtægter. Det eneste 

forslag, der blev stemt igennem var en vedtagelse om, at det står de enkelte kredse frit for at 

afholde generalforsamling hvert eller hvert andet år. Dette skal i givet fald vedtages på den lokale 

generalforsamling. Vi forventer ikke at bringe spørgsmålet op her i Furesø Lærerkreds, da vi mener, 

at en årlig generalforsamling er vigtig for en god kontakt med medlemmerne. 

 

 Kongressen sluttede af med, at vi genvalgte Anders Bondo som formand efter fredsvalg og Dorte 

Lange som næstformand efter en meget tæt afstemning mellem Dorte og Morten Refsskov, 

formand for Ballerup Lærerforening. Furesø Lærerkreds bakkede Dorte Lange op, og skrev sammen 

med Gentofte Lærerkreds, et indlæg til Folkeskolen, hvor vi redegjorde for vores valg. 

 

 Ved Hovedstyrelsesvalget fik vi valgt vores lokale FAK-kandidat, Regitze Flannov, ind igen. Desværre 

blev Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget i DLF, ikke genvalgt. Jeanette har udført 

et kæmpestort og meget kvalificeret arbejde for foreningen. Et andet udslag af valget blev, at 

København kun fik valgt én kandidat ind trods en meget stor valgdeltagelse. Afstemningsformen og 

den store fokusering på lokale kandidater kalder på en revidering af valgmetoden. En revidering 

som også blev italesat på kongressen og som bliver et debatpunkt inden det næste 

Hovedstyrelsesvalg om fire år. På Hovedstyrelsens første møde i 2020 blev Regitze valgt som ny 

formand for Undervisningsudvalget. Vi er meget stolte af, at Regitze nu har fået plads i 

forretningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Regitze har stor indsigt og erfaring efter mange år 

som kredsformand og medlem af Hovedstyrelsen. Regitze har lovet, at hun fortsat vil være en del af 

det tætte samarbejde, som vi har med de øvrige kredse i Nordsjælland. 

 

 Vi har fået en statsminister, der beskriver sig selv som børnenes minister, og jeg havde personligt 

håbet på mere tydelighed omkring de mange problematikker i Folkeskolen. Her tænker jeg bl.a. på 

inklusion og fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Minimumsnormeringer blev det nye 

valgord, men desværre ikke når det omhandler forholdene i Folkeskolen. Ved indgåelsen af 

Finansloven for 2020 blev der afsat midler til at løfte Folkeskolen. Hvordan disse midler skal 

udmøntes, og om det bliver et lokalt eller centralt anliggende, er pt. uafklaret. Det er selvfølgeligt 

positive signaler, men det er kun en meget lille tilbageførsel af midler i forhold til de 3 -4 mia. kr., 

der er sparet på vores område siden lockouten i 2013.  
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 I november måned var formandsskabet til et møde med Undervisningsminister Pernille 

Rosenkrantz Theil. Ministeren har henover vinteren holdt en række uformelle møder med 

kredsformænd og næstformænd fra hele landet. Her var der mulighed for at drøfte lokale og 

centrale udfordringer. Ministeren var meget lydhør og gav udtryk for, at hun meget gerne ville 

drøfte fremadrettet, hvordan vi løser udfordringerne i Folkeskolen. Det var et virkelig godt møde, 

hvor der bl.a. blev drøftet hvilke udfordringer, der presser sig på i folkeskolen. Her kom vi bl.a. ind 

på inklusion og fastholdelse og rekruttering af lærere. Vi drøftede ligeledes reformen og hvilke 

indvirkninger, det har haft på dagligdagen i skolen, og ministeren gav udtryk for, at hun var klar 

over problematikkerne omkring de lange skoledage og kvaliteten af dem. 

 

 Derfor var det måske ekstra skuffende, at undervisningsministeren, efter offentliggørelsen af VIVEs 

rapport om konsekvenserne ved skolereformen, meddelte, at hun ikke syntes, man skulle foretage 

ændringer i reformen. Rapporten konkluderede bl.a. at bortset fra nogle positive tendenser i de 

nationale test for 6.klasse i matematik, ses der ikke nogen klar, positiv udvikling i elevernes læring 

og trivsel i løbet af reformårene 2014-2018. I rapporten står yderligere, at nogle elever oplever, at 

lærerne har travlt og ikke har tid til den fornødne feedback. Jeg håber, at både DLF og de øvrige 

partier på Christiansborg, der var en del af flertallet om reformen, på et tidspunkt i nærmeste 

fremtid, vil åbne debatten om reformen og dens indhold igen. 

 

 

 16. december kom den længe ventede rapport fra den ”Lærerkommission”, der blev nedsat efter 

OK18. Analysedelen er spændende og påpeger blandt andet disse problemer, som aftaleparterne 

bør/skal finde en løsning på: 

 

Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 

teamsamarbejde og lærernes faglige udvikling.  

En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 

Balancen mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det 

kollegiale samarbejde på skolen. 

Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale idéer og 

behov 

Du kan læse meget mere her: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/laererkommissionen  

Rapporten skal danne grundlag for de periodeforhandlinger, der går i gang til marts og hvor DLF 

og KL skal forsøge at nå til enighed om en central arbejdstidsaftale på LC´s område 

 5. februar var der indkaldt til ekstraordinær kongres i DLF om den fremtidige strategi for 

periodeforhandlingerne om en kommende arbejdstidsaftale. Mere om dette på 

generalforsamlingen. 

 

 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/laererkommissionen
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Furesø lokalt: 

En rigtig arbejdstidsaftale blev skrevet under i marts måned 2019. Aftalen ligner meget 

Fælles Forståelse, som vi har arbejdet efter siden august 2014. Da aftalen blev indgået var 

det med en aftale om, at den skulle være udgiftsneutral. Det der har været vigtigt i 

forhandlingerne og som vi heldigvis fik med i aftalen er, at der fortsat skal være tid på 

opgaverne, så vi på den måde kan sikre overblikket over arbejdet og kan have en gensidig 

forventningsafstemning med lederne om løsning af opgaverne.  

Samtidig med underskrifterne på aftalen startede Per Christensen som ny skolechef i Furesø. 

Han har snart været her et år og vi har meget hurtigt etableret et godt og konstruktivt 

samarbejde. Lige nu er vi i gang med at planlægge et evalueringsmøde om aftalen, hvor alle 

tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og skoleledelse deltager. Det er vigtigt, at 

I giver input til denne evaluering til jeres tillidsrepræsentanter og ledere.  

Jeg fik lejlighed til at orientere Kommissionen om vores aftale ved et møde på 

Syvstjerneskolen i juni måned. Jeg kunne her fortælle om de områder, der havde ekstra stor 

værdi for lærerne, men også om de udfordringer, der stadig er. Her nævnte jeg bl.a. 

manglende tid til forberedelse og manglende kompetenceudvikling. 

I Furesø blev Aula søsat i efteråret. En portal, der for mange forældre er et nemt 

kommunikationsmiddel. For lærere har der ikke været samme begejstring. Her lyder det, at 

det er forholdsvis nemt at bruge, men at der mangler rigtig mange grundlæggende 

funktioner. Jeg sidder fortsat med i den styregruppe på Rådhuset, der skal hjælpe vores 

Aulakonsulent med feedback til Kombit, der har leveret Aula, og jeg håber selvfølgelig, at vi 

med tiden kan gøre systemet brugbart som et arbejdsredskab. Allerede nu er der kommet 

nye opdateringer, der skal afhjælpe forskellige problematikker. Husk at gå til jeres ledere, 

hvis I finder uhensigtsmæssigheder. Nogle ting kan ændres og forbedres, hvis blot vores 

aulakonsulent får mulighed for at melde det til Kombit. 

Der blæser mange vinde, også på de pædagogiske områder. Desværre når alle de 

pædagogiske tanker ikke helt ud på skolerne og til medarbejderne. Jeg kunne godt ønske 

mig, at der fremadrettet bliver mulighed for at lade de pædagogiske visioner starte blandt 

lærerne, og ikke som projekter for politikere og forvaltning. Jeg bakkede vores 

udvalgsformand op i, at det ville være pædagogisk rigtigt at starte en ”dannelsesrejse” og 

fjerne det meget store fokus på karaktergennemsnittet. Der er så meget andet for eleverne 

end blot at fokusere på tal. Men en sådan dannelsesrejse tager tid og den skal starte hos 

fagfolk, i dette tilfælde lærerne, ellers bliver det et projekt som aldrig vil bundfælde sig rigtigt 

og aldrig vil blive dybfølt for mange. 

I Furesø Lærerkreds har vi deltaget i problematikken omkring indkøb af portaler til skolerne. 

Her kæmper vi en kamp for, at det ikke altid er økonomien, der skal styre indkøb og dermed 

trumfe lærernes metodefrihed. Vi mener, at det er godt at være økonomisk, men at der alt 

for ofte bliver truffet beslutninger om materialevalg, uden at den enkelte lærer har haft 

mulighed for at deltage i processen.  
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På kredskontoret er der mange bolde i luften. Vores mange opgaver skaber en alsidig og 

nogle gange uforudsigelig hverdag. Vi er meget tilfredse med vores lokaler på Kirke 

Værløsevej, vi har fået lys og luft og kan holde kredsstyrelsesmøder og AMR-møder uden 

besvær. 

Vi har stadig mange personsager og vi deltager i mange forskellige arbejdsgrupper og udvalg. 

Vi prøver at have fokus på fremtiden og om vi er gearet til den. Vil vi fortsat være en kreds, 

der er tæt på medlemmerne og tæt på samarbejdspartnere, så kræver det, at vi hele tiden 

har fokus på balancen mellem udgifter og opgaver. Vi har også som et led i fremtidssikringen 

valgt at afsætte flere midler til et frikøb, så vi kan få valgt en kasserer, som vores nuværende 

kasserer kan oplære. Vi er samtidig meget tilfredse med, at vi i budgetforslaget kan 

fastholdekontingentet, nu på 14 år. 

Der er mange spændende projekter, der venter for Furesø Lærerkreds, og nogle af dem, vil 

jeg komme ind på i den mundtlige beretning. 

En stor tak til mit team på kontoret og til alle i kredsstyrelsen. Det er en god gruppe, der hver 

dag knokler for, at alle medlemmer får den hjælp, som de har brug for. 

 

  

 



INDTÆGTER Budget

Kontingenter -1.771.418 -1.738.800

AKUT-midler -210.408 -190.000

Administration SF -30.000 -30.000

INDTÆGTER I ALT -2.011.826 -1.958.800

INDTÆGTSRELATEREDE OMKOSTNINGER

Omkostninger til kontingentopkrævning 28.956 29.000

-1.982.870 -1.929.800

UDGIFTER

Støtte vedt. § 11 2.000 0

PERSONALE OMKOSTNINGER
Frikøb 1.025.073 1.400.000

Frikøb skattepligtig 282.922 0

Vederlag 112.581 118.000

Pension 20.528 0

Lønsum, ATP mm. 23.380 0

Diæter 4.912 7.000

Kørsel 6.657 10.000

Transport 1.165 0

PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT 1.477.217 1.535.000

ADMINISTRATION

Husleje / Lokaleomkostninger 108.449 100.000

El 2.269 0

Forsikringer 8.334 8.000

Repræsentation 13.281 10.000

Abonn. kopimaskine, hjemmeside, mm. 6.967 6.000

Kontorartikler, porto 1.831 5.000

Avis og tidsskrifter 561 2.000

Småanskaffelse 1.126 1.000

Software 0 0

Telefon, internet og mobiltelefoner 1.607 10.000

Revision 2.209 2.500

ADMINISTRATION I ALT 146.634 144.500

KURSER

Medlemskurser 120.000 120.000

Kredsstyrelses-kurser 97.747 100.000

Furesø Lærerkreds

Regnskab 01.01.2019 - 31.12.2019



TR-frikøb (AKUT-fond) 0 20.000

KURSER I ALT 217.747 240.000

MØDER

Medlemsmøder Fraktion 1 og 2 2.569 10.000

Medlemsmøder Fraktion 4 3.157

Faglig Klub 3.912 10.000

Generalforsamling 14.127 16.000

Kongresudgifter 3.767 1.000

Fortæring m.v. KS, FU 20.356 20.000

MØDER I ALT 47.888 57.000

FAK

Kontingent til FAK 49.020 50.000

FAK I ALT 49.020 50.000

FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Kursregulering -3.109 0

Renteindtægter -8.708 -12.000

Bankgebyrer 300 1.000

FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT -11.517 -11.000

ÅRETS RESULTAT -53.881 85.700

BALANCE

AKTIVER

Tilgodehavende kontingent 145.339

Tilgodehavende AKUT-midler 4.265

Depositum 31.250

Forudbetalte omkostninger 229                               

Værdipapirer 918.976

Lån & Spar Bank 585.604

Danske Bank 38.594

AKTIVER 1.724.256

PASSIVER

EGENKAPITAL

Årets resultat 53.881

Egenkapital primo 820.907

EGENKAPITAL 31.12.2018 874.788

HENSÆTTELSER

Hensættelse Lønpulje 404.965

Hensættelse medlemskursus 120.000

Hensættelse til kredskontor 0

Hensættelse Ny-start 44.020

HENSÆTTELSER I ALT 568.985

GÆLD

Skyldig A skat og AM bidrag 23.471



Skyldig frikøb 248.243

Anden gæld 8.768

GÆLD I ALT 280.483

PASSIVER I ALT 1.724.256



SÆRLIG FOND 
     

        RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019 
 

        Indtægter: 
      Renteindtægt inkl. Udbytte 

   

         20.311,70  
 Kursregulering, værdipapirer 

   

         40.999,50  
 Fondsskat retur                    6.115,97  
 

      

         67.427,17  
 

        Udgifter: 
      Administrationsbidrag 

   

         30.000,00  
 Revision og regnskabsassistance 

   

           8.750,00  
                      38.750,00  
 

        Årets resultat 

    

         28.677,17  
 

        

        BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019 

   

        Aktiver: 

       

        Lån og Spar Bank 

    

         73.419,09  
 Rationel Invest: 

     
2018 

Obligationer UDOB, 28.350 stk. á kurs 88,67 
 

    2.513.794,50      2.505.289,50  

Aktier, 1305 stk. á kurs 122 

   

       159.210,00         126.715,50  

        Aktiver i alt 

    

    2.746.423,59  
 

        Passiver: 

      

        Egenkapital primo 

    

    2.717.746,42  
 Årets resultat 

    

         28.677,17  
 

      

    2.746.423,59  
 

        

        

        Passiver i alt 

    

    2.746.423,59  
 

        

        Ovenstående regnskab er forelagt på kredsstyrelsesmødet d. 23. januar 2020 
 

        

        

            
 

    
 

  
 Louise Brandt 

 
Annette Birn 

 
Lone Tonnesen 

 formand 
  

kasserer 
  

næstformand 
  



Dagsordenspunkt 4)   

Indkomne forslag:  Kontingentforhøjelse 

Stiller: Birgit Fixen 

 

Beskrivelse:  

 

Forslag til Furesø Lærerkreds generalforsamling den 4/3 2020. 

Jeg foreslår hermed en kontingentstigning på kr. 4 om måneden (48 kr. årligt) for 

medlemmer af fraktion 4 i Furesø Lærerkreds.  

Dette skal motivere, at medlemmerne af fraktion 4 fortsat tilbydes optagelse på 

kredsens Åbent kursus, der typisk afholdes hvert andet år.  

Birgit Fixen 



Forslag til frikøb og vederlag: 2020/21 
   

     Frikøb: 4983 timer Vederlag: 
 

incl. pension 

Formand: 608 timer  *    ca.           44.000  
 Næstformand: 1000 timer         10.000           14.124  
 Kasserer: 800  timer           8.000           11.299  
 AMR-repr. 950 timer           9.500           13.418  
 Kredsstyrelsesmedlem 500 timer           5.000             7.062  
 Tillidsrepræsentanter 9 x 125 timer         11.250           15.890  
 TR tillæg á 7000 

 

        28.000           39.548  
 

   

       145.340             171.691  

     Vederlag til kredsstyrelsesmedlemmer: 
   Der udbetales rejse-og kørselsgodtgørelse efter Skats regler til møder, kurser og konferencer 

Ved deltagelse i DLF´s kurser med overnatning kan en flaske vin refunderes mod regning fra 

kursusstedet 

    Der udbetales vederlag på 10 kr. pr. frikøbstime til kredsstyrelsesmedlemmer 
 Der udbetales TR-tillæg til generalforsamlingsvalgte kredsstyrelsesmedlemmer med TR-

uddannelse 

Vederlagene følger reguleringsordningen og er pensionsgivende 
 Der indregnes aldersreduktion for frikøbte 

   * Differencen mellem formandens lærerløn og trin 49 + 10.000 + 7.000 
 Budget 2021 

     Regnskab 2019 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

INDTÆGTER: 

    Kredskontingent 1.771.418    1.738.800      1.769.496          1.803.816  

AKUT-fond 210.408       190.000         200.000             210.000  

Administrationsbidrag SF 30.000         30.000           30.000               30.000  

I alt: 2.011.826    1.958.800      1.999.496          2.043.816  

     UDGIFTER:  
    Indtægtsrelaterede omkostninger 

   Kontingentopkrævning DLF 28.956         29.000           28.000               30.000  

     Støtte 

    Støtte vedt. § 11 2.000                 -               2.000                 2.000  

     Personaleomkostninger                               
    Frikøb/reduktionstimer 1.331.375    1.400.000      1.400.000          1.380.000  

Vederlag 133.109       118.000         125.000             175.000  

Diæter 4.912           7.000             8.000                 6.000  

Kørsel/transport 7.822         10.000           10.000               12.000  

     Administration                                  
    Husleje 110.718       100.000         110.000             120.000  

Forsikringer 8.334           8.000             9.000                 9.000  

Repræsentation 13.281         10.000           10.000               10.000  

Edb-abon./programmer 6.967           6.000             5.000                 7.000  

Kontorartikler, porto 1.831           5.000             3.000                 2.000  

Avis,bøger,tidsskrifter   561           2.000             1.000                 1.000  



Nyanskaffelser 1.126           1.000             5.000                 2.000  

Software 0 
 

           1.000  

 Telefon/internet 1.607         10.000             5.000                 5.000  

Revision, juridisk ass. 2.209           2.500             2.500                 2.500  

 
    Kurser                           
    Medlemskurser 120.000       120.000         120.000             120.000  

TR og styrelseskurser 97.747       100.000           85.000             100.000  

Frikøb (AKUT-fond) 0         20.000           20.000               10.000  

 
    Møder                                       
    Medlemsmøder fraktion 1 

og 2 2.569         10.000           10.000                 3.000  

Møder fraktion 4 3.157 
 

           5.000               10.000  

Faglig klub 3.912         10.000             8.000                 5.000  

Generalforsamling 14.127         16.000           18.000               15.000  

Kongresudgifter 3.767           1.000             2.500                 4.000  

Fortæringm.v. KS, FU 20.356         20.000           20.000               20.000  

     Fak 

    Kontingent, FAK 49.020         50.000           50.000                 5.000  

     Finansielle omkostninger 
    Kursregulering -3.109 

   Renteindtægt,bank+giro -8.708        (12.000)           (8.000)               (8.000) 

Gebyrer bank og giro 300           1.000                500                    500  

     I alt udgifter: 1.957.946    2.044.500      2.055.500          2.048.000  

Periodens resultat: 53.880        (85.700)         (56.004)               (4.184) 

Balance 2.011.826    1.958.800      1.999.496          2.043.816  

          

     Forslag til kredskontingent 2021 
   

     Medlemmer i fraktion 1 - 2 (alm. Medlemmer) pr. md.: 

 

286 kr. 

Medlemmer i fraktion 4 (pensionister) og 6 (særlige medl.) pr. md.: 

 

16 kr. 

     Fraktion 1 og 2 520 x 12 x 286 kr. = 

 

        1.784.640  

Fraktion 3, ledere 1 x 12 x 286 kr. = 

 

               3.432  

Fraktion 4 og 6 82 x 12 x  16 kr. =                15.744  

Kontingent 2021: 

   

        1.803.816  

     Kontingent til hovedforeningen 
  

213 

Kontingent til kredsen       286 

Kontingent DLF 
   

499 

     

    

Kredsstyrelsen 
 


