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Referat af Furesø Lærerkreds” generalforsamling: 

Referent: Mikkel Nyholt 

Ad 1: 
Louise bød efter afsyngelse af foreningssangen generalforsamlingen velkommen til 
Lyngholmskolen og foreslog at Regitze Flannow blev valgt til dirigent. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Dirigenten takkede for Valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og overlod herefter ordet til formanden og den mundtlige beretning. 

Ad 2: 
Louise takkede Regitze for ordet og fortalte om Regitzes valg til hovedstyrelsen i DLF. 
Her er Regitze blevet valgt til formand for undervisningsudvalget, hvilket har medført, at 
hun også har fået plads i DLF’s forretningsudvalg. 

Louise indledte herefter sin beretning med at fortælle om de kommende 
periodeforhandlinger, der begynder i marts, efter Lærerkomrnissionen udgav sin rapport i 

december 2019. Man kan selv læse rapporten samt alle bilag dertil her. 
Louise gennemgik nogle af kommissionsrapportens vigtige pointer, der skal adresseres i 

de kommende forhandlinger mellem DLF og KL. 
Rapportens anbefalinger vil også indgå i evalueringen af vores lokale arbej dstidsaftale i 

Furesø. Louise fortalte blandt andet, at vi er meget glade for, at vi, som nogle af de 
eneste i Danmark, har tid på andre opgaver. 
Louise fortalte også kort om vores nye skolechef i kommunen, Per Christensen. Det 
første indtryk af skolechefen er meget positivt. 

På dette tidspunkt kom der et par spørgsmål fra medlemmer, som Louise svarede på. 
Et medlem fra Lyngholmskolen spurgte ind til, om man har overvej et at gå tilbage til en 
fast faktor på undervisningen. Louise svarede, at en sådan faktor ville på nuværende 
tidspunkt være alt for lav, og det ikke er kredsens ønske at gå den vej. 
Et andet medlem fra Lyngholmskolen spurgte ind til om frikvarter også kan være 
forberedelse. Louise svarede, at det kan det i princippet godt være, men det afhænger af 
om man har undervisning før og efter en elevpause. I aftalen står der, at man skal have 
forberedelse i perioder af mindst en times varighed. Man kan kontakte sin lokale TR, 
hvis man er i tvivl om forberedelsens placering. 

Louise præsenterede herefter DLF’s nyligt vedtagne folkeskoleideal og kommenterede 
dele af idealet, der også kan læses i sin fulde længde på DLF ”s hjemmeside. Link til 
folkeskoleideal findes h_e_r. 

Dernæst forklarede Louise om kommunens nye kvalitetsrapport, der har fået et nyt og 
mere visuelt udtryk. Fremfor blot data er der nu også meget fine fortællinger fra alle 
skoler om hvor mange ting, der bliver lavet på skolerne.



Kredsen har skrevet et høringssvar til kvalitetsrapporten hvor vi anerkender værdien i at 
fokusere mere på de gode tiltag, der er på alle skoler men også udtrykker bekymring for 
et alt for skønmalende billede i den nuværende form. Bl.a. kunne man ønske sig at 
skolerne også fortalte om lærerrekrutteringsvanskeligheder, inklusionsudfordringer, 
mange udefrakommende krav osv. 

Den kommende udligningsreforrn kan give anledning til bekymring, da der umiddelbart 
er lagt op til at Furesø skal aflevere mere, hvis regeringens udspil vedtages i sin 
nuværende form. Kommunalbestyrelsen arbejder hårdt for at sikre, at vi ikke skal 
gennemføre yderligere besparelser i de kommende år. Louise, Lone og Mikkel fra 
kredsen sidder alle i kommunale med-udvalg og arbejder gennem dette system på at få 
indflydelse på de kommunale beslutninger. 

Louise fortalte generalforsamlingen om ”den magiske skole”, der går ud på at få 
skoleudvikling ind på lærerværelserne igen!! Folkeskolen er et magisk sted, hvor meget 
kan ske, hvis fundamentet er i orden. Det drej er sig bl.a. om følgende: 

o Politiske mål- mission, mål og penge 
o Ressourcer - medarbejdere, bygninger undervisningsmidler 
o Ydelser - undervisning supplerende støtte bevægelse i undervisningen praktik og 

vejledning 
o Effekter - 94 % skal være gode til at læse og regne, alle skal have mindst 2 i 

dansk, trivslen skal være i top, 95 % skal kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse og alle skal gøres klar til samfundet. 

Louise fortalte endvidere, at hun sammen med et § 17.4 udvalg, der er nedsat i 

kommunen har foreslået vores politikere, at vi som forsøg prøver at finde Inidler, så man 
i de første skoleår kan være to voksne, helst to lærere, men ellers lærer⁄pædagog. 
Herefter oplyste Louise om hvilke emner, vi i kredsen arbejder videre med for 
nuværende og fremadrettet. Det drejer sig bl.a. om: 

o Pejlemærker for god undervisning 
o Faghæfter og færre bindende mål 
o Test, prøver og resultater 
o Præstationskultur og dannelsesperspektivet 
o Elevplaner 
o Fra mål til forrnålsstyret undervisning 
o Professionel dømmekraft og metodefrihed 
o Pædagogisk udvikling på lærerværelserne 

Louise viste et eksempel på en ugekalender for hende for at anskueliggøre, hvordan 
vores arbejde på kredskontoret kan se ud. Dette blev ikke vist for at indhente sympati, 
men nogle medlemmer har ind imellem en oplevelse af, at det kan være svært at fange os 
på telefonen, det skyldes som oftest, at vi deltager i møder med medlemmer eller i 

kommunalt regi.



Louise forklarede hvordan Trio samarbejdet foregår på de fleste skoler. Herunder nævnte 
hun også nogle af de problemer og udfordringer, der kan komme f. eks. ved medicinering 
af elever. Samtidig fortalte hun, hvordan der i MED-regi arbejdes på retningslinjer for 
diabeteselever. 

Louise bød særligt velkommen til kommunens UU-vejledere, der er kommet til fra UU- 
Sjælsø ved årsskiftet. 

Louise takkede kredsstyrelsen for året, der er gået. 

Louise takkede herefter for ordet og indbød generalforsamlingen til at stille spørgsmål. 

Et medlem fra Syvstjemeskolen spurgte ind til praksissamarbej de i kommunen, og 
hvordan man som lærer skal forholde sig hvilke rammer og indhold, der ligger i 

opgaven. 
Lone (næstformand) svarede, at vi som kreds er meget involveret i, hvordan 
praksissamarbej det skal udmøntes i Furesø. Vi er således indgået i forhandlinger 
mellem forvaltningen, professionshøjskolen og os som kreds omkring 
praksissamarbej dets rammer i kommunen. Kredsen vil selvfølgelig orientere 
medlemmerne, så snart vi har opnået en afklaring på området. 

Dirigenten spurgte herefter om formandens beretning kunne godkendes, hvilket den blev 
enstemmigt. 

Ad 3: 
Annette (kasserer) gennemgik kredsens regnskab for 2019. 
Annette indbød folk til at stille spørgsmål til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet. 
Armette gennemgik herefter kredsens særlige fond og årsregnskabet for denne, der blev 
spurgt ind til hvad formålet med særlig fond er, hvilket Annette svarede på. 
Særlig fond har til formål at understøtte medlemmerne i kredsen enten i form af 
konfliktstøtte eller investeringer, der kan give indtægter til kredsens økonomi. 
Regnskabet blev herefter sat godkendelse af generalforsamlingen, som godkendte 
regnskabet enstemmigt. 

Ad 4: 
Dirigenten præsenterede Birgit Fixen, der har stillet et forslag til generalforsamlingen. 
Birgit motiverede forslaget for generalforsamlingen. Årsmødet i fraktion 4 har givet 
mandat til at stille dette forslag. Birgit pointerede, at hun mener, at kredsen har fremlagt 
et rigtigt godt budgetforslag. 
Forslaget er stillet med det ønske, at medlemmer af fraktion 4 fortsat kan søge om 
deltagelse på kredsens Åbent kursus. 
Dirigenten forklarede, at forslaget kun drejede sig om en kontingentstigning. 
Lone (næstformand) bad om ordet og argumenterede imod forslaget og særligt den 
motivation, at det skulle sikre medlemmer af fraktion 4 stadig kunne søge optagelse på 
Åbent kursus.



Det er desuden problematisk, hvis man ønsker at øremærke kontingentkroner til særlige 
formål, da det taler mod kredsens praksis på området. Lone fortalte også, at fraktion 4 i 

forvejen har en del arrangementer, hvor alle andre medlemmer ikke har adgang. 
Birgit forklarede endnu engang, at forslaget er stillet på baggrtmd af årsmødet i fraktion 
4 og fastholdt forslaget. 
Louise mindede om, at medlemmer af fraktion 4 stadig kan søge optagelse på årets åbne 
kursus, der afholdes den 14-15. november 2020. 
Mette fra fraktion 4 mente ikke, at forslaget længere var relevant, da der i budgettet som 
fremlagt af kredsstyrelsen allerede var taget hensyn til fraktion 4’s ønsker. 
Dirigenten stillede herefter forslaget til afstemning. 
Forslaget blev ikke vedtaget. 

Ad 5: 
Annette præsenterede kredsens udspil til fastlæggelse af vederlag til 
kredsstyrelsesmedlemmer. Kredsen har fremlagt et forslag, der indeholder en mindre 
forhøjelse af frikøbet, da kredsen skal have ny kasserer i år. 
Desuden blev det af kredsstyrelsen forslået at udbetale TR-tillæg til de 
generalforsarnlingsvalgte kredsstyrelsesmedlemmer, der har TR-uddannelsen, da det 
ellers ville medføre en lønnedgang for disse. 
Dirigenten spurgte, om der var nogle, der havde indvendinger til forslaget, hvilket der 
ikke var. 
Dirigenten konstaterede herefter at forslaget var godkendt. 

Ad 6: 
Annette motiverede kredsstyrelsens udspil til budget, der fastholder et uændret 
kontingent på 15. år. 
Dirigenten spurgte, om der var nogle, der havde indvendinger til forslaget, hvilket der 
ikke var. 
Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt. 

Ad 7: 
Louise indledte med at takke Annette for hendes kæmpe arbejde som kredskasserer, 
generalforsamlingen takkede også Annette med stående klapsalver. 

Dirigenten igangsatte herefter valghandlingen. 

Resultatet af valg på generalforsamling 2020 i Furesø Lærerkreds blev følgende: 
To delegerede: Louise Brandt (genopstiller)VALGT 

Lone Tonnesen (genopstiller)VALGT 
To suppleanter: Mikkel Nyholt (genopstiller)VALGT 

Annette Bim (genopstiller) VALGT 
Formand: Louise Brandt (genopstiller) VALGT 
Næstfonnand: Lone Tonnesen (genopstiller) VALGT 
Kasserer: Annette Bim (genopstiller ikke)



Lise Fabricius Wadskjær fra Syvstjerneskolen præsenterede sig for generalforsamlingen 
0g forklarede om sin baggrund for at stille op som kasserer. VALGT 
Sagsbehandler: Mikkel Nyholt (genopstiller) VALGT 
Sagsbehandler: Annette Bim (genopstiller) VALGT 
Revisor: Birgitte Ømsø (genopstiller) VALGT 
Revisor: Lizzi Boas Nielsen (genopstiller) VALGT 
Revisorsuppleant: Nis Schmidt (genopstiller) VALGT 
Revisorsuppleant: Anders Osted (genopstiller) VALGT 

Dirigenten ønskede generalforsamlingen held og lykke med valget. 

Ad 8: 
Dirigenten takkede for god ro og orden samt godt engagement. 
Louise ønskede Lise tillykke med valget. 
Dirigenten blev hyldet med en smuk buket som tak for indsatsen. 
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet og den ventende buffet kunne endelig 
besøges. 

Louise Brandt 
Formand


