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Referat af kredsgeneralforsamling kreds 1

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Alice Giinvad Hansen blev valgt som dirigent.
Alice takkede for valget og konstaterede, generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Sanne Stentoft, Hjørring Private Realskole, blev valgt som referent.

3. Fastsættelse af forretningsorden
Forslag til forretningsorden for virtuel kredsgeneralforsamling er udsendt. Forretningsordenen blev 
vedtaget.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden
Beretningen er udsendt til deltagerne. Diskussionen inddeles efter nedenstående overskrifter. 

Debatpunkter:
A. Corona har jo på mange måder en negativ klang, men det kunne være interessant at vænne tingene lidt 
på hovedet... Så hvilke positive perspektiver har Corona haft på lærerjobbet og samarbejdet på jeres 
skoler?

Lars Holm: Skole-hjem-samtaler var første udfordring, men blev hurtigt organiseret virtuelt.
Det er naturligvis at foretrække, men der kom flere forældre med til samtalerne, fx via flere telefoner, 
hvilket var rart. Det blev desværre mere envejskommunikation fra lærersiden.

Fra salen: Der er elever, der har været lettere at nå fra skærmen end i den daglige undervisning, hvilket 
viser, man kan nå elever på flere måder.

Fra salen: Tidsplanen var lettere at holde i forhold til samtalerne. Eleverne har kunnet booke tid til hjælp, 
det har været nemmere for dem at bede om hjælp over skærm.

Fra salen: Skole-hjem-samtalerne er lettere at afslutte. Efter Teams kom til at fungere, blev det lettere at få 
undervisningen til at køre. En del elever er ikke så meget med mere, det koster for en del, der ikke kommer 
på eller er til stede, selv om de er online.

Fra salen: Det er en fordel, når elever, der er hjemme, kan være med alligevel over Teams.

Lars Holm: En anden fordel er det IT-løft på skolen, der er kommet, da lærerne er blevet tvunget til at 
dygtiggøre sig, har været supergode til at hjælpe hinanden med det. Det var ikke kommet uden Corona. 
Samtidig er respekten omkring lærerfaget steget pga. forældre har set, hvordan undervisningen er.



Fra salen: Tilslutning til, at lærerjobbet har fået mere respekt og det er blevet forståelse for kravene til god 
undervisning.

B. Hvilke fordele omtales og drøftes omkring den overenskomstaftale, der nu er afstemning om?

Fra salen: Den omtales nærmest ikke, der er fyldt op med andre ting.
Fra salen: Det er en udfordring, vi kun kan samles online, så det gør, der ikke bliver diskuteret så meget.

Lars Holm: Det er en pointe, der er en del andet, der fylder. Dog var OK-møderne ret godt besøgt - også 
med flere end der plejer at deltage i de fysiske møder. Det største issue bliver igangsættelsen af 
arbejdstidsaftaler fra 2022.

Fra salen: Det er svært at finde ud af, hvordan vi kan implementere arbejdstidsaftalen. Det håbes, der 
kommer møder med det.
Der er gode tanker om de lærere, der er på vej til seniorordninger.
Det vil være godt, hvis der er en høj procentdel, der vil stemme.

Fra salen: Ønske om, eventuelle møder om overenskomsten kunne filmes? Det ville være en fordel, man 
kunne se det på et tidspunkt, hvor det passede ind.

Lars Holm: Lars undersøger, om det er filmet eller på anden måde kan formidles.
Vedrørende arbejdstidsaftalen er der forskellige muligheder, så det er et redskab, når TR er blevet klædt på. 

Fra salen: Ønsket om kurser/temadage gentages.

Lars Holm: Der kommer møder om arbejdstidsaftalen. Det vil være rart, hvis det bliver obligatorisk at 
deltage, så TR er klædt godt på. Det er vigtigt, der bliver aftaler om arbejdstid, da det på samme måde som 
lønnen er vigtige del af lærerjobbet. Aftalen implementeres fra august 2022, hvilket giver tid til at få det 
ordentligt gennemarbejdet med TR-ene.

C. Hvad vil kunne motivere medlemmer til at stemme? KB vil gerne have flest mulige stemmer.

Fra salen: Kage ved en stemmeprocent på over 80 på lærerværelset, vil være godt. Lærerne kan aflevere 
kvitteringen for deres stemme, så TR ved, hvor mange, der har stemt.

Fra salen: Konkurrencer højner ofte motivationen.

Lars Holm: Konkurrence er evig gyldig. Afstemningen kan ses på kredsniveau. Når alle har stemt på en skole, 
kan vi godt sende en kage ud.
Det er ikke ligegyldigt at stemme, da vi jo ikke er alene, og ikke alle organisationer er lige positive. FSL er de 
største på området, så det vil være rart, hvis alle stemte, så FSL-medlemmerne selv bestemmer resultatet.

Fra salen: Kan man bruge pengene fra FSL-klub til en præmie, blandt de der stemmer på egen skole?

Lars Holm: Vi er den frie skoleverden, så brug gerne medlemspengene til FSL-klub til en præmie, hvis man 
vil det.



D. Vi glæder os over medlemstilgangen. Hvad kan vi gøre for at pleje medlemmerne i kredsen? Konkrete 
forslag ønskes.

Fra salen: Merchandise modtages godt. Det er også godt, når der er lønmøder på skolerne.

Fra salen: Det var fint med paraplyer og et bordflag, hvor der er indgraveret FSL i holderen, så der kan flages 
på bordet med medlemmers fødselsdag. Noget, man kan bruge på skolen.

Lars Holm: Merchandise stammer fra, vi på en generalforsamling blev bedt om at bruge energien på TR. Vi 
mener, det har en værdi med reklamen i merchandise på skolerne. Det giver også lidt tilbage til 
medlemmerne. Vi tror, det er fordi man ikke er informeret nok om fordelene ved at være med i 
fællesskabet, så derfor vil vi gerne komme ud på skolerne og fortælle om FSL og fællesskabet.
Hvordan kan vi blive inviteret mere ud på skolerne? Lønmøder er noteret, andre forslag?
Kunne arbejdstid være en ide? Vi vil gerne have flere aftaler i kalenderen.

Fra salen: Kalenderen efterlyses stadig. Der kunne være en fast dag op til eller efter 
overenskomstforhandlingerne, så foreningen kom.

Fra salen: Det er vigtigt, man ved, FSL er der. Det kan måske være godt, I kommer på alle skoler - også de, 
hvor alle er organiserede.

Beretningen er enstemmigt vedtaget.

S. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
Kreds l's kasserer Allan Simonsen fremlagde regnskabet. Der var budgetteret med et underskud på 20.000, 
men vi endte med et underskud på 14.000. Dette skyldes især, at der er afholdt 2 i stedet for 1 TR-træf, 
hvilket blev vedtaget på generalforsamlingen, og også købt mere merchandise end budgetteret Der er 
tildelt flere midler fra Hovedstyrelsen, og der har være færre udgifter til kredsbestyrelsesmøder.

Lars Holm: Opfordring til, TR bruger de penge, der er til FSL-klub: 50 kr. pr. medlem pr. skoleår Det gør FSL 
synlige på lærerværelset

6. Fastsættelse af budget
Kreds l's kasserer Allan Simonsen fremlagde budget 2021.
Budgettet 2021 giver allerede overskud, da kredsgeneralforsamlingen er budgetteret med 20.000, og der er 
et TR-træf, der er aflyst her i foråret.
Budgettet er udarbejdet med en forsigtig fremskrivning af udgifterne.

Fra salen: Forslag om et arrangement om arbejdstidsaftalen i stedet for det aflyste TR-træf.

Kredsbestyrelsen: Vil gerne arbejde med et arrangement fx et formøde inden repræsentantskabet eller 
lignende.

Fra salen: Ønske om, man kan få en overnatning på Nyborg i stedet for i Odense i forbindelse med 
Repræsentantskabet.

Kredsbestyrefsen: Arbejder videre med forslaget. Det er de, der har over 3 timers transport til stedet, I år 
kunne det være en mulighed, men det må afhænge af budgettet.



Grundet aflyste arrangementer vedtager generalforsamlingen, at der kan laves arrangementer til erstatning 
for de aflyste.

Budgettet er enstemmigt vedtaget.

7. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

8. Valg af kredsformand
Lars Holm Jensen, Klostermarksskolen blev genvalgt som formand.

9. Valg af kredsnæstformand
Næstformanden vælges I lige år, så næstformand Joan Aarup er ikke på valg i indeværende år.

10. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer
Allan Simonsen, Vesterbølle Efterskole, blev genvalgt til kredsbestyrelsen.
Mette Saabye Pedersen, Privatskolen i Frederikshavn, blev genvalgt til kredsbestyrelsen.

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Claus Bruun Hosbond, Aabybro Friskole, blev valgt som første suppleant 
Kasper Emil Hoff, Friskole i Skive, blev valgt som anden suppleant.

12. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

Følgende blev genvalgt som revisorer:
Alice Giinvad Hansen, Lyngbjerggaardskolen 
Christophe Thouin, Klostermarksskolen

Følgende blev valgt som revisorsuppleant:
Christina Munk Hansen, Skipper Clement Skole.

13. Eventuelt

Lars Holm: Revisionen er først i morgen, og punkt 5. og 6. bliver konfirmeret i hovedforeningen derefter.

Tak for deltagelse og for en god debat.

Alice Giinvad Hansen 
DirigentReferent


