
FPIE  SKOLEPS
LÆRERFORENING

Referat  af generalforsamling  kreds 2 d. 12. august  2020

Antal  stemmeberettigede  deltagere  i generaIforsamIingen:  30

1.  Valg  af dirigent  og stemmetællere

Monica  Lendahl  J(brgensen  valgt  SOm dirigent.

Christian  Toft,  Kochs  Skole  og Kasper  Bilenberg,  Kochs  Skole  valgt  som  stemmetællere.

2. Valg  af referent

Ditte  Kjærulf  Bækgaard  Kjellerup,  Skt. Knuds  Skole  valgt  som referent.

3. Fastsættelse  af forretningsordenen

Forretningsordenen  blev  godkendt.

4. Kredsbestyrelsens beretning  v/ kredsformanden

Kredsformandens  overskrifter:  Corona og OK21, Socialt ansvar, Og på hjemmebanen,

Fremtiden  ? Afslutning

Spg>rgsmål  angående  FSL's Bnske  om en akkord  forTRs  arbejdstid.

Rikke svarer:  Det  vigtigste  er, at TR har  den fornØdne  tid  til at varetage  sit  arbejde.

Kommentar:  Glemmer  vi lockouten  i 2013?  Det  må vi ikke glemme  i forhold  til fremtidige

forhandlinger.

Rikke:  Vi kommer  nok  aldrig  tilbage  til tiden  fØr 2013.

Kommentar:  Hvis folkeskolelærerne  stemmer  ja til arbejdstidsaftalen,  smitter  det  måske  af,

sådan  at vi har  mulighed  for  at komme  (lidt)  videre  i forhold  2013.

Kommentar:  Undervisningsministerens  holdning  til de Frie Skoler  afspejler  sikkert  også

regeringens  holdning  til os.

Monica:  Ærgerligt,  at vi ikke kan komme  i kontakt  med Undervisningsministeren.  Vi vil gerne

indgå  i et samarbejde  med ministeren.  Vi er dog  blevet  inddraget  under  Corona-nedlukningi

foråret,  så måske  er der  en vej ind.
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Spgrgsmål:  0K21:  Hvor  står  FSL i forhold  til DLF's aftale?

Rikke og Monica:  Der  er ting,  man kan glæde  sig over  -  men  det  er jo endnu  ikke forhandlet

hjem  på vores  aftale:  fx varslingsbestemmeIser,  seniorordningen  uden  udlØbsdato,  at

undervisning  og forberedelse  skal hænge  sammen,  4 timers  betaling  for  at møde  ind, at der

skal være  tid på opgaveoversigten  iforhold  til undervisning,  forberedelse  og opgaver  over

60 timer  og derover,  tiden  skal opg(Zres  hver  3. måned  (status  på, hvad der  er brugt  af tid),

TR"s rolle  styrkes

Det  vigtigste:  at det  er en aftale  og ikke en lov

Spgrgsmål:  Er der  krav  om,  at der  skal laves aftaler?

Rikke: Man  kan lave lokale  aftaler.  Den nye aftale  afskaffer  ikke de lokale  aftaler,  der  er

indgået.  Krav om,  at der  skal være  gennemsigtighed,  man skal inddrages.

Kommentar:  DLF er gode  til at holde  medlemmerne  samlet  under  åt. Vil man nu kunne

opretholde  solidariteten,  når  det  deles  ud til flere  kredse,  og risikerer  man,  at de på denne

måde  bliver  konkurrenter?

Monica:  Man kan bede  nogen  på h(zjere  niveau  om hjælp,  hvis man ikke kan samarbejde.

SpØrgsmål:  Hvem  er denne  instans,  som man kan bede  om hjælp?

Monica:  Instansen  på det  kommunale  område  er kommunerne  og Danmarks  Lærerforenings

kredse,  der  skal blive  enige.  På vores  område  afklares  dette  ved de kommende

forhandlinger.

Kommentar:  Vi står  også forskelligt  -  frie  skoler  og efterskoler.

Rikke: Den nye aftale  er også et sikkerhedsnet  under  de skoler,  der  ikke kan lave lokale

aftaler.

Monica:  positivt  overrasket  over,  hvor  langt  de er nået  med  denne  aftale.

Kommentar:  Vigtigt  at få flere  til at organisere  sig.

Der  skal arbejdes  mere  for,  at TilIidsrepræsentantsuppleanterne  (TRS) får  mere  tid  til deres

opgave.  Vigtigt  i forhold  til samarbejdet  mellem  TiIlidsrepræsentanten  (TR) og TR-

Suppleanten.

Kommentar:  Nyvalgte  Tillidsrepræsentanter:  Hvordan  får  vi dem  gjort  langtidsholdbare?

Vigtigt  med  TR-netværk  og netværksmØder.

Kommentar:  At hØjskolelærerne  kan blive  medlemmer,  kan få organiseringsgraden  til at

falde.

Beretningen  blev  godkendt.

5. Regnskabsaflæggelse  ved  kredsens  Økonomiansvarlige

Pernille  Rovsing  Schulz  fremlagde  regnskabet.

Regnskabet  blev  godkendt.



6. Indkomne  forslag

Ingen  indkomne  forslag.

7. Valg  af kredsnæstformand

Rikke Friis, Skanderborg  Realskole  blev  genvalgt  som  kredsformand.

8. Valg  af kredsbestyreIsesmedIemmer  og suppleanter

Valgt  til  kredsbestyre1sen:

Ditte  Kjærulf,  Skt. Knuds  Skole

Pernille  Rovsing,  (2)sterskov  Efterskole

Valgt  som  kredsbestyrelsessuppleant:

Merete  Lilhauge,  Frijsenborg  Efterskole-1.  suppleant

Trine  Kindtler,  Ryomgaard  Realskole  -  2. suppleant

9. Valg  af  to revisorer  og to revisorsuppleanter

Valgt  til  revisorer:

Nick Hougaard,  Forældreskolen

Jens Baden  Djernes,  Mariagerfjord  Idrætsskole

Valgt  til  suppleanter:

Lene M(brkenborg,  B(»rnenes  Friskole  -1. suppleant

Kristian  Str(bm, %rbæk  Efterskole  -  2. suppleant

10.  2. behandling  af budgettet  for  2020

Budgetændringen  blev  godkendt.

11.  1. behandling  af budgettet  for  2021

Budgettet  blev  godkendt.

12.  E\/t.

Qnske  om opgradering  af TR-suppIeant-rnBder,  så de bliver  bedre  klædt  på

Kredsen  har  fokus  på også at invitere  TR-Suppleanten  og ArbejdsmiljØrepræsentanten

(AMR)  med  på nogle  (flere)  m(»der

Dato  og underskrift,  dirigent Dato  og underskrift,  referent

tOi13-e, a,ib..ø,aogc».@h,


