
FR[E  SKQLERS LÆRERFORENING

2018 09.04.

Referent: LM

KredsgeneraIforsamling  mandag  d. 09. april kl. 16:30, Skanderup

Efterskole

Dagsorden

1. Valg af dirigent  og stemmetællere

2. Valg af referent

3. Fastsættelse  afforretningsorden

4. Kredsbestyrelsens  beretning ved kredsbestyreIsesformanden

5. Regnskabsaflæggelse  ved kredsens  økonomiansvarlige

6. Indkomne forslag

7. Valg af kredsformand  (lige år)

8. Valg af 2 kredsbestyrelsesmedIemmer

9. Valg af 2 suppleanter  til kredsbestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer  og 2 revisorsuppleanter

11. Fastsættelse  af budget

12. EVt.

1.  Valg af dirigent  og stemmetællere.

Uffe Rostrup blev valgt som dirigent.

Pia Johansen  fra MOT Friskole og Anja Burmeister  fra Dybbøl Efterskole  blev valgt til stemmetællere.

Uffe konstaterer,  at generalforsamlingen  er rettidigt  indvarslet.

2. Valg af referent

Lene Mikkelsen  blev valgt til referent.

3. Fastsættelse  af forretningsordenen

Den foreslåede  forretningsorden  blev vedtaget

4. Kredsbestyrelsens  beretning  v. kredsformanden

Hans Erik Hansen fremlagde  beretningen.  Den blev derefter  omdelt på tryk og overgivet  til generalfor-

samlingens  behandling (vedlagt  referatet, bilag 1 )
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Hans Thomas Lorenzen ønsker kredsen tillykke med de mange nye medlemmer.

Vitrorpå,  atmedlemshvetvningførstogfremmestgårgennem  TR.

Der bliver spurgt til, hvor mange af kredsens skoler, som har en TR.

Der er TR på 80 ud af 102 skoler.

Hans Thomas bifalder  planerne om at intensivere kontakten til TRaer og skoler, som vi ikke ser så of-

te.

Kredsbestyrelsen  kommermeget  gerne på skolebesøg,  og deltagerogså  gerneiklubmøder.

Beretningen  blev godkendt.

5. Regnskabsaflæggelse  ved kredsens  økonomiansvarlige

Torben Hansen fremlagde  regnskabet.

Hans Thomas Lorenzen spørger, om der er planer om, at suppleanter  kan deltage på TR-træffet.

Suppleanterne  er allerede  inviteret, og der har deltaget  suppleanter  de seneste år.

Regnskabet  blev godkendt.

6. Indkomne  forslag

Ingen indkomne  forslag.

7, Valg af kredsformand

Hans Erik Hansen fra Haderslev  Realskole  er rettidigt  opstillet samt eneste kandidat og dermed valgt.

8. Valg af 2 kredsbestyreIsesmedIemmer  og 2 suppleanter

Der er 2 rettidigt opstillede  kandidater  til kredsbestyrelsen:

Inga Fries, Ludwig Andresen  Schule og Torben Hansen, Skanderup  Efterskole  er dermed valgt.

Anja Burmeister, Dybbøl Efierskole,  og Hanne Wrang Nielsen, Privatskolen  Als, er rettidigt  opstillet  til

kredsbestyreIsessuppIeanter  og dermed valgt.

Anja bliver førstesuppleant  og Hanne bliver andensuppleant.

9. Valg af 2 revisorer  og 2 suppleanter

Der er 2 rettidigt opstillede  kandidater  til revisorposterne:

Jytte Jørgensen,  Haderslev  Realskole,  og Gitte Rosenkrands,  Hoptrup Efterskole, er dermed valgt.

Poul Erik Steenholt, Aabenraa  Friskole, og Per Brinck, Koldingegnens  Efterskole, er rettidigt  opstillet  til

revisorsuppleanter  og er dermed valgt.
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10. Fastsættelse  af budget

Torben Hansen fremlagde  kredsens  budgetTorslag.

Budgettet  blev vedtaget.

"ll,Evt.

Uffe afsluttede  generalforsamlingen  og takkede for god ro og orden.

Tak til Skanderup  Efterskole  Tor husly og god forplejning.

Q, pt('t,htp
Referent, Lene Mikkelsen
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Generalforsamling  i FSL  Kreds  4, 2018

Mundtlig  beretning:

Langt  on'a Nænge  er  det  bNevef  foyår

Dagene  er mærkbart  længere,  temperaturen  har  sneget  sig over  frysepunktet,  erantis  og vinter-

5 gækker  er på retur,  vinterdækkene  er sat på lager,  og vi skulle  have  haft  ny overenskomst  for  9

dage  siden.

Da vi begyndte  at skrive  denne  beretning,  kunne  nogle  af os faktisk  have  været  strejkeramt  nu. Så-

dan  gik det  heldigvis  ikke;  Forligsmanden  udsatte  konflikterne  14  dage,  og siden  har  der  været  for-

handlet  i perioder  nærmest  i dgigndrift.  I kredsbestyrelsen  ved  vi ikke mere  om,  hvad  der  sker  i

10  Forligsen,  end  alle  kan læse  sig til eller  se i diverse  nyhedsudsendelser  på T\/. Forhandlerne  er un-

derlagt  skærpet  tavshedspligt,  og de overholder  den!

Det  kunne  ellers  være  interessant  at vide  hvad  der  foregår  på Sankt  Annæ  Plads  i KØbenhavn,  og

om  vi er på vej  mod  en aftale  eller  et regeringsindgreb.

Vi ved  det  ikke,  men  til gengæld  vil vi gerne  komme  et bud  på, hvorfor  et forlig  ikke  ligger  lige  til

15  hg5jrebenet.

Sidste  år udkom  en uhyre  interessant  bog.  Forfatteren  var  Anders-Peter  Mathiasen  og titlen  var

"Slren  og Mette  i benlås".  Omdrejningspunktet  er lærerlockouten  2013,  som  beskrives  detaljeret

og veldokumenteret.  Der  er såmænd  ikke  så særligt  meget  nyt  i bogen,  men  den  giver  en god  be-

skrivelse  af udviklingen  af den offentlige  sektor  de sidste  50 år; specielt  regnearkenes  indtog  i for-

20  valtninger  og ministerier  er tankevækkende.  Det  gælder  om at få bundlinjerne  til at passe,  så kom-

mer  kvaliteten  i anden  række.

Selvom  vi nok  har  fg51t os overbevist  om,  at hele  forllbet  op til overenskomstforhandlingerne  i

2013  var  minutigist  velplanlagt  for  at regeringen  kunne  få sin folkeskolereform  finansieret,  har  vi

vel alle  haft  en lille  nagende  tvivl:  Var  der  for  mange  konspirationsteorier,  som  daværende  finans-

25 minister  Bjarne  Corydon  sagde,  og så vi for  mange  spØgelser?  Var  det  ikke  de forkælede  skolelæ-

rere,  der  fik  som  fortjent,  og nu skulle  se at komme  tilbage  på jobbet?

Der  kommer  en ny oplysning  frem  i bogen,  der  fjerner  den sidste  rest  af tvivl.  Kristian  Thulesen

Dahl  fortæller  om et kort  mØde  med  statsminister  Helle  Thorning-Schmidt,  der  havde  inviteret  på

en kop  kaffe.  Han troede,  det  vari  anledning  af hans  udnævnelse  til ny  formand  for  Dansk  folke-

30  parti,  men  statsministerens  formål  var  at forhøre  sig, om hans  parti  ville  stemme  for  det  regerings-

indgreb der ville komme til foråret. "Så var samtalen slut, men fra oktober  vidste jeg, at det hele

var lagt til rette på forhånd, og lærerne  ikke havde noget at forhandle  om." Det er muligvis derfor,
Dansk  Folkeparti  nu med  5 års forsinkelse  mener,  at lærerne  har  noget  tilgode.

Vi tror  ikke,  at der  er nogen,  der  prlvede  at blive  lockoutet  i april  2013,  der  nogensinde  glemmer

35  det.  Det  var  ganske  forfærdeligt.  Vi fik  intet  ud af det,  og det  kostede  os en masse  penge.  På nogle

lærerværelser  gav det  sammenhold,  på andre  gav  det  splittelse.  Og da lovindgrebet  kom  i Store

Bededagsferien  måtte  vi erkende,  at vi havde  tabt  kampen  100  -  O. Det  var  feje  hold.  Surt  tilkæm-
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pede  rettigheder  gennem  mange  overenskomster  forsvandt  som dug  for  solen.  Regeringsindgre-

bet  var  så ensidigt,  at det  skriger  til himlen.  Ekspropriation  uden  nævneværdig  kompensation.  Det

40  var  ikke  et indgreb  -  det  var  et overgreb.

Og hvorfor  er det  så lige,  at vi finder  det  nØdvendigt  at rippe  op i de gamle  sår igen?

Jo, hvis  man  skal  forstå  hvor  svære  de nuværende  forhandlinger  er,

hvis  man  skal forstå,  hvor  vigtigt  det  er, at arbejdstid  ikke  hviler  på lovgivning

hvis  man  skal sætte  sig ind i, at det  ikke  bare  er et spØrgsmål  om at finde  gennemsnittet  af 6,7 og

45  8,2%,

og hvis  man  synes,  det  er underligt  at magistrene  gerne  vil have  spisepausen  skrevet  ind i overens-

komsten,

så skal man  forstå  den mistillid  der  er fra lØnmodtagerne  til de offentlige  arbejdsgivere.  De vandt

krigen  i 13,  men  de har  aldrig,  som i aldrig,  gjort  noget  for  at række  hånden  frem  og forsØgt  at

50  vinde  freden.

Blandt  FSL"s medlemmer  er der  en udtalt  modvilje  mod  at skulle  i konflikt.  Det er præcis  5 år siden,

vi stod  der,  men  noget  har  faktisk  ændret  sig siden:

Dengang  var  det  lærerne  mod  resten.  Det  er det  ikke  længere.  Vi står  ikke  alene.  Samtlige  organi-

sationer  på det  offentlige  område  står  sammen  om hovedkravene.  Solidaritetspagten  eller  muske-

55  tereden  binder  os sammen  på godt  og ondt.  Godt  fordi,  det  er en samlet  fagbevægelse,  der  for-

handler  og ikke  lader  arbejdsgiverne  spille  os ud mod  hinanden.  Ondt,  fordi  det  helt  objektivt  gg)r

forhandlingerne  vanskeligere  og konflikten  derfor  er  tættere  på.

Vi Ønsker  ikke  endnu  en konflikt  -  vi Ønsker  en aftale.  Men  ikke  for  enhver  pris.  Det  er ingen  hem-

melighed,  at vi har  særdeles  store  udfordringer  med  at få den  decentrale  lØn til at fungere  ude  på

60  skolerne.  Og det  er vist  heller  ikke ret  hemmeligt,  at netop  hØjere  decentrale  lØndele  er et af mini-

sterens  krav.

Forhandlingerne  kan derfor  ende  med  et resultat,  der  er så ringe,  at man  ikke kan sige  ja til  det.  Og

skulle  det  ske, får  vi jo nok  konflikten.

Hvis det  er den  dårlige  nyhed,  så må den  gode  være,  at som  forening  og kredsbestyrelse  har  vi

65  prg)vet  det  fg)r. Vi husker  tydeligt,  hvad  medlemmerne  satte  pris på for  5 år siden,  og hvad  de brld

sig mindre  om.  Og vi lover  jer,  det  bliver  ikke  kredsbestyrelsen,  der  kommer  med  forslag  om  at stå

i neongrg}nne  veste  ved  skolerne  og dele  flyers  ud @.

Og et andet  oplivende  element  er, at denne  gang  er vi en lille  million  i forhold  til de 60.000  der  var

lockoutet  i 2013,  så vi tg)r godt  sætte  kredsformuen  på spil på at konflikten  ikke  kommer  til at I(»be

70  lige så længe  som  sidst.

Og der  er flere  oplivende  momenter:

MedNexrunerne  strøxnnxer  tjN

Sidste  år kunne  vi glæde  os over  en tilgang  på 50 nye medlemmer.  Faktisk  dækker  tallet  over  at

der  i runde  tal  var  140,  der  meldte  sig ind, mens  ca. 90 meldte  sig ud.

75  Denne  gang  ser  det  endnu  bedre  ud: Vi har  rundet  1100  medlemmer  i kredsen.  Mere  end  200  har

meldt  sig ind det  seneste  år, mens  kun  godt  100  har  meldt  sig ud, så nettotilgangen  i Kreds  4 har
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været  på ca. 100  medlemmer  siden  sidste  års generalforsamling.

Vi forsg)ger  at kontakte  alle nyindmeldte,  så det  er blevet  til mange  telefonsamtaler  det  for1g5bne

år. Skulle  det  blive  til endnu  flere  det  kommende  år, skal vi bestemt  ikke  beklage  os over  det.

80  Der  er mange  grunde  til  at melde  sig ind i FSL, og den  ene  er bestemt  lige  så god  som  den  anden.

Der  er derimod  ganske  få grunde  til  at melde  sig ud. Det  ved  vi, fordi  alle  der  melder  sig ud bliver

spurgt  til  årsagen.  Og langt  den  overvejende  del af udmeldelserne  skyldes  at man  går  på pension

eller  skifter  til  en arbejdsplads  uden  for  FSL's overenskomstområde.  Ganske  få angiver  utilfreds-

hed  med  foreningen  som  årsag.

85  0g  det  er i ganske  god overensstemmelse  med  den medIemstiIfredshedundersØgeIse  MSI Re-

search  gennemfgirte  sidste  vinter.  Medlemmerne  af FSL er generelt  meget  tilfredse  med  og yderst

loyale  overfor  foreningen.  I forhold  til den  samme  undersØgelse  for  3 år siden  er vi steget  på alle

parametre.  Det  er nok  mest  hovedforeningen  og sekretariatet  i Risskov,  man  har  i tankerne,  når

man  sidder  og udfylder  spØrgeskemaundersØgeIsen,  men  i kredsbestyrelsen  er vi indbildske  nok  til

90  at tro  at vores  arbejde  hernede  i Sydjylland  medvirker  til medlemmernes  overordnede  tilfredshed

med  vores  forening.  Vi har  sagt  det  %r,  og gentager  det  gerne:  der  er ingen  FSL uden  medlem-

merne  -  det  er medlemmerne,  der  er FSL!

Da der  sidste  forår  var  kredsvise  mØder  om opstilling  af krav  til overenskomstforhandlingerne  var

der  2 krav,  der  gik igen overalt:  Skaf  os noget  mere  centralt  fastlagt  I(»n, og sørg  for,  at vi ikke  hav-

95  neri  en konflikt.  På den baggrund  og med  den nuværende  situation  in mente,  er det  særdeles  glæ-

deligt  at flere  end  50 af de nye  medlemmer  er kommet  til siden  nytår.  Ja, endog  efter  at det  blev

en overhængende  risiko,  at vi kunne  havne  i en konflikt.  Vi tror,  at det  gode,  gamle  ord  'solidari-

tet",  der  ellers  i en årrække  har  været  umoderne,  måske  ligefrem  forkætret,  er vendt  tilbage.

Så hvis  vi frygtede,  der  ville  blive  kg) for  at melde  sig ud ved  udsigten  til en konflikt,  må vi konsta-

100  tere  at kg)en for  at melde  sig ind,  har  varet  betydeligt  længere.  Tak  for  det,  vi skal gØre  vores  yp-

perste  for  at leve  op til  jeres  tillid.

Kredsbesfyt-eNsesarbejdet

Senere  i dag  er der  valg  til kredsbestyrelsen;  der  skal  vælges  kredsformand  og 2 kb-medlemmer.

Der er ikke  opstillet  flere  kandidater,  end der  skal vælges,  så det  kommer  nok  til at gå ret  gelinde.

105  0g  på trods  af det,  eller  måske  netop  derfor,  kunne  vi bruge  lejigheden  til at nævne  lidt  om kreds-

arbejdet.

I FSL er et af principperne  i det  principprogram,  der  blev  vedtaget  på det  seneste  repræsentant-

skabsmgide  i november,  at der  skal være  kort  vej  fra  det  enkelte  medlem  til beslutningstagerne  i

foreningen.  Så hvert  eneste  af vores  ca. IO.OOO medlemmer  skal kunne  komme  i kontakt  med

110  Uffe,  Monica,  Hovedbestyrelsen  og kredsbestyrelserne  uden  at blive  sendt  rundt  og holdt  hen

med  snak  fg)rst.  I, der  har  prØvet  det,  kan forhåbentlig  bekræfte  at det  også fungerer  i praksis.

Kredsbestyrelsens  arbejdsområder  er beskrevet  i kredsvedtægterne.  Vi skal:

ø Medvirke  til  at fremme  opfyldelsen  af formålet  med  FSL i kraft  af  vores  lokale  engagement.

*  Holde  os informeret  om medlemmernes  lnsker  og evt.  problemer.
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115 ø Afholde  faglige  og pædagogiske  rnBder  og kurser.

*  Afholde  dele  afTR-grunduddanneIsen  ogTR-EfteruddanneIsen.

ø Medvirke  til  et hg)jt informationsniveau  i kredsen  om foreningens  arbejde.

ø Tage  aktiv  del i medlemshvervningen.

Netop  i dag  er vel et godt  tidspunkt  at evaluere  vores  arbejde  på. Det  er lidt  ligesom  en MUS-sam-

.t;O  tale;  alt  kan sikkert  g(»res bedre,  men  i det  forgangne  år er vi faktisk  lykkedes  med  flere  af de punk-

ter, vi listede  op sidste  år. Med  en kredsnæstformand  der  er frikØbt  20%  ligesom  formanden,  er

der  i den  grad  kommet  gang  i skolebesØgene.  Aldrig  tidligere  har  vi været  så meget  rundt  som  i det

seneste  halve  år. Og uanset  om  vi er kommet  for  at gØre reklame  for  FSL, informere  lærere  på en

nystartet  friskole  om  de grundlæggende  ting  i overenskomsten,  lægge  lre  til kritik  af foreningen

125  eller  skolens  ledelse,  eller  besvare  generelle  spØrgsmål  har  det  været  en fornØjelse  at besØge  jer

og se jeres  skoler.

Mange  gange  har  vi måttet  sende  ting  videre  opad  til konsulenterne  i Risskov,  der  har  taget  over.

Andre  gange  har  vi sået  et frg), der  gerne  skulle  ende  med  at man  vælger  en tiIIidsrepræsentant,

der  hvor  man  ikke  har  en.

130  0g  nu hvor  vi er inde  på tiIIidsrepræsentanterne  har  vi igen  i år kunnet  medvirke  i grunduddannel-

sen af de nye  TR'er.  Kredsbestyrelserne  skal stå for  det  fg)rste  og det  sidste  moduli  uddannelsen,

og vi har  derfor  hjulpet  16  TR'er  i gang.  1 af dem  er undervejs  blevet  forstander  på en efterskole

uden  for  kredsen,  så stort  tillykke  herfra  til de 15  tiIIidsrepræsentanter  der  har  gennemfØrt  grund-

uddannelsen  i år. Vi mangler  at finde  en måde  at afslutte  deres  uddannelse  på, da TR5 faldt  sam-

135  men  med  stormg)det  i Fredericia  for  et par  uger  siden.

Igen i år har  vi afholdt  træf  og efteruddannelse  for  vores  AMR"er  og TR'er  på Hornstrup  Kursuscen-

ter i slutningen  af februar.  Det var  som  sædvanligt  et uhyre  inspirerende  og udbytterigt  dBgn  med

plads  til  erfaringsudveksling  og socialt  samvær  undervejs.

Endelig  skal vi også nævne,  at de forskellige  TR-netværk  der  er nedsat  har  været  mØdtes  i det  for-

140  Igibne  år. Nogle  mere  end  andre,  nogle  med  flere  deltagere  end  andre,  men  alle  med  en oplevelse

af, at man  gik klogere  derfra  end  da man  kom.

Der er desværre  også nogle tiIIidsrepræsentanter,  vi sjældent/aldrig  mØder.  Så kan det godt  være

lidt  op ad bakke  at vide  hvordan  medlemmerne  har  det  på deres  skoler,  og hvad  vi som  forening

kan ggire  for  dem.

145  Det bliver  et af  kredsbestyrelsens  fokuspunkter  det  kommende  år. Vi skali  kontakt  med  alle  vore

TR'er  på den  ene  eller  anden  måde.  TilIidsrepræsentanten  er en alt  for  vigtig  person  i forenin-

gen/kredsen  til at man  kan få lov at gå og "passe  sin egen  butik"  uden  sparring  og inspiration  på

den  ene  eller  anden  måde.

Et andet fokuspunkt  bliver at bes%e  de skoler, hvor vii  de seneste måneder  har fået så mange

150  medlemmer,  at det  ville  være  det  eneste  rigtige,  at de valgte  en TR. På 20 af skolerne  i kredsen  er

der  ikke  en tillidsrepræsentant.  Og af disse  er der  skoler  med  omkring  IO medlemmer,  mens  der

på andre  er mange  ansatte,  men  ikke  mange  medlemmer,  så det  giver  rigtig  god  mening  at ar-

bejde  for  at "veksle"  nogle  KP"er  til  TR'er.
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Og så skal vi naturligvis  have  fortsat  fokus  på det  daglige  rugbrldsarbejde.  Vi skal fortsætte  med  at

155  ringe  nye  medlemmer  op -  mange  fortæller  os faktisk,  at det  aldrig  ville  forekomme  i den  fagfor-

ening  de kom  fra.  Vi skal  Tortsat  sende  hilsner  til  runde  fØdselsdage,  og vi skal sende  månedslige

nyhedsbreve  til  vore  medlemmer.  Ikke  fordi  der  hver  gang  står  nyt  eller  utrolig  spændende  i bre-

vene,  men  for  at vise,  at vi er der,  og vi er ikke  længere  væk  end et tryk  på <besvar  mail>-tasten.

Afslutningsvis  vil vi gerne  takke  vore  mange  medlemmer  for  loyalitet  og tilbagemeldinger.  Tak  for

160  at I har  været  med  til  at skaffe  os det  hØjeste  medlemstal  nogensinde.  Gode  ambassadØrer  er me-

get  mere  værd  end  alverdens  reklamekampagner.

En stor  tak  til kredsens  tillidsvalgte.  Både  TR"er,  deres  suppleanter  og AMR'er  der  knokler  og bru-

ger  mange  timer  på at få hverdagen  til at hænge  sammen  ude  på skolerne.

En særlig  tak  skal  kredsbestyrelsens  kolleger  og ledere  have.  Det  er 1angt  Fra alt  KB-arbejde  der  lig-

165  ger  tirsdag  efter  kl. 14,  så tak  for  stor  fleksibilitet  og villighed  til at bytte  vagter,  ordne  vikartimer

OSV.

Og personligt vil 3eg rette en stor tak til kredsbestyrelsen for gode mgider, gode debatter  og mas-
ser  af praktisk  arbejde  med  vore  arrangementer.  Det  er virkelig  betryggende  at vide,  at der  er styr

på alle  detaljer  fØr, under  og efter  vore  arrangementer.  Og sidst  men  ikke  mindst  skylder  vi de sko-

170  ler, der  har  lagt  lokaler  til  og sØrget  for  forplejningen  ved  vore  arrangementer  en stor  tak.

Det  kom  til at handle  meget  om overenskomstforhandIingerne,  men  bare  rolig,  vi har  ikke  udtg)mt

emnet;  der  er al mulig  grund  til at glæde  sig til Uffes  oplæg  senere  i aften.

Hermed  overgiver  jeg  beretningen  til  generaIforsamlingens  behandling  og forhåbentlig  godken-

delse.


