
 

 

 

Referat fra årsmødet mandag d. 1. november 2021 kl. 17 i 

personalerummet på Søndersøskolen 

Kirke Værløsevej 50, 3500 Værløse 

  

Dagsorden: 
 

1.     Valg af dirigent - Mikkel 

 

2.     Valg af referent - Mette og Birgit 

 

3.     Nyt fra Furesø Lærerkreds v Mikkel Nyholt 

Hilsen fra formanden.  

Der arbejdes med:  

Ny aftale om nationale test, rekruttering/fastholdelse og ny arbejdstidsaftale.  

Nyt fra partierne i forbindelse med valget – se kredsens hjemmeside.  

Det nye budget afsætter penge til 2-lærerordning og indretning af skolerne.  

Kom til Generalforsamling 9. marts 2022. 

Corona har været meget anstrengende - ved skoleårets start en vis udtrætning - alle 

lærere, der er blevet snittet, er meldt og anerkendt som arbejdsskade. (Der er ikke pt. 

noget omkring erstatning - det er en lang proces). 3. bølge er bekymrende. Nye 

retningslinjer ser ikke gennemførlige ud. På Værløse skole testdag tirsdag d. 2.11. for alle 

på skolen. 

Uddannede/ikke-uddannede lærere - der kan pt. ikke siges andet, end at der er fokus på 

det.   

Den ordinære kongres i Danmarks Lærerforening starter 2. november. 

 

4.     Beretning ved Birgit  

Opfølgning fra årsmødet november 2019: Forslag til kredsens generalforsamling marts 

2020 om, at F4s kontingent skulle stige med 4 kr. om måneden blev nedstemt. Til gengæld 

blev der afsat 10.000 på budgettet. Fraktion 4 medlemmer er stadig velkomne på det åbne 

kursus. Næste gang 22.-23. januar 2022.  

Der blev debatteret Folkeskolens venner. Er de en hjælp eller skruebrækkere? Emnet blev 

taget med til F4s landsdækkende årsmøde og et Hovedstyrelsesmøde. Frivillige i 



Folkeskolen hører under Folkeskolens Venner. Hvis der skulle opstå problemer, i forhold til 

de opgaver, de frivillige løser, tages de op.  

2020 årsmøde sprunget over på grund af corona.  

 

Tak til kredsstyrelsen for samarbejde via telefon og mail og synliggørelsen i formandens 

beretning til GF 2021 

 

Arrangementer.  

2020: Trods corona to arrangementer: FN-byen og Politimuseet med byvandring. 

2021: Skovtur med røverhistorier og årsmødet. 

Næste arrangement går til Bjørn Wiinblads hus d. 7.12.2021, herefter frokost på 

Frilandsmuseet. 

 

5.     Regnskab - Connie 

Se bilag. 

 

6.     Budget 

Det bliver også 10.000 kr. til rådighed i 2022. 

 

7.     Valg af 2 repræsentanter fra Furesø Lærerkreds til Det Forpligtende Kredssamarbejde 

om fraktion 4 i Nordsjælland (FAK). 

Birgit og Conni har været repræsentanter. Birgit og Conni fortsætter. 

De seneste år har arbejdet via FAK og det landsdækkende F4-samarbejde bl.a. resulteret i 

en kattelem i forbindelse med udmeldelse. Det er muligt at genindmelde sig inden for to 

år. Pt. arbejdes der på, at Gruppelivsordningen skal fortsætte til 5 år efter 

folkepensionsalder og ikke bare, til man fylder 70 år. 

 

8.     Valg til aktivitetsudvalg  

Elisa, Conni og Birgit genopstiller, og der er plads til flere. 

De 3 blev genvalgt. 

 

9.     Eventuelt 

Hvordan får vi alle/flere med? 

Forslag til udflugter: Gavlmalerier i Nordvest, David Samling, Flyvepladsen, Vinduesmuseet, 

Farum Park - FC Nordsjælland, Rockmuseet i Roskilde, Skovhuset  

Nyt om lærersenior: meld jer til på https://www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/ og find 

frem til lærersenior. 

Aktivitetsudvalget arbejder på information om F4 i Furesø til nye 

pensionister/efterlønnere. 

Ytringsfrihed har været oppe i kredsen - man har ret til at udtale sig generelt. 

https://www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/


Der arbejdes på strategi for ansættelse og fastholdelse af lærere 

 

 

Opfølgning på Henning Kirks foredrag: 

Henning nævnte et foredrag, han skal holde med sin sommelier-datter. Flere viste interesse for at 
høre det. Det sker på Folkeuniversitetet d. 17. og 24. februar og 3. marts 2022. Alle dage kl. 18-20.  

 

Man kan læse om bordtennis her: https://xn--furesbtk-94a.dk/60-afd/. Gitte Petersen, der står for 

60+afdelingen siger, man bare kan møde op. Pt. er der instruktør om tirsdagen fra 11 – 13. 

 

https://furesøbtk.dk/60-afd/

