
Referat af Årsmøde 2022 torsdag d. 3. marts 

o Bente byder velkommen. Herefter Jette fra Hornstrup Kursuscenter, om 

opholdet her. 

 

o Oplæg: Connie Nissen ”Sansemotorik, sanseintegration og samspil” 

 

o Minna er ordfører under generalforsamlingen. Stemmetæller Dorthe Reuter 

og Lone Møller 

 

o Formandens beretning: Årets oplægsholdere: sansemotorisk og 

angsthåndtering 

Lokalaftaler i overenskomsten bl.a. tidsforbrug under lejrture. 

Det er vigtigt at vi som børnehaveklasseledere gør os synlige i dagligdagen i 

drøftelser med kolleger. 

Børnehaveklassen i medierne: Stopprøver (endnu mest på de religiøse skoler) vi går 

ikke ind for at dumpe 6-års børn der ikke består. Førskole-tilbud. Der er pt mange 

forskellige ordninger, ingen er særlig gode. Lad børnene være børn og lad dem lege 

færdig i børnehaven. 

Kursustilbud: FSL lærerkurser 3 internatkurser a’ to dage på Hornstrup. Invitation via 

Lærerforeningens medlemsregister. Det første i november 2022.  

Ny formand og næstformand i FSL. Monica og Rikke. Tillykke. 

I vores udvalg sker der også nyt. Vi skal bruge 3 nye medlemmer i udvalget og 

derudover 2 suppleanter. 

Afsked med Dorthe og gaveoverrækkelse. 

o Valgt til udvalget: Lee Clayton, Agersted Friskole (1 år) - Bente Sørensen (. 

Jakobskolen Risskov2 år) - Hanne Lohff, Viborg Realskole (2 år) 

Suppleanter til udvalget: Pia Jarhelt, Taastrup Realskole; og Heidi Brückner, 

Henriette Hørlücks Skole   

o Monica L Jørgensen præsenterer sig selv. Arbejdstidsaftale - Mentimeter 

undersøgelse  

Opfordring til at få de sidste skoler med på at få en TR. 



Der skal skabes større lighed i elveoptaget på De frie Skoler (vi skal ikke være et 

fravalg af folkeskolen) 

Seniorordning. Fra det år man fylder 60 år, kan man gå ned i tid, dog med 

lønnedgang (op til 175 timer mod at gå ned i løn). Som 62-årig har man ret til 

seniorbonus (0,8%) 2 dage årligt. Man har ret til seniorsamtale ang. ønsker og 

forventninger til fremtiden. 

Mentimeter spørgsmål: Det bedste ved at være børnehaveklasselærer? De 

begreber, de fleste skrev i Mentimeteren var frihed, glæde, læring og børnene. 

Arbejder vi kun i børnehaveklassen? 21 ja, 6 også i sfo, 17 også i andre klasser, 4 i 

anden kombination. Min løn? 14 samme som lærere, 9 børnehaveklasselederløn, 19 

børnehaveklasseleder og tillæg, 3 jeg er i tvivl. 

Hele undersøgelsen blev ikke færdig besvaret pga. tidsmangel.  

Drøftelse omkring det at have pædagog med i timerne og klassepædagogens vilkår 

og løn. 

Drøftelse omkring lærer/børnehaveklasselederløn.  

Spørgsmål om tilsyn/arbejdsmiljølov/pause? 

Monica lover at kigge på de drøftede punkter og glædede sig over lysten til den 

gode debat. 

 

Fredag d. 4. marts 

Godmorgen og få praktiske oplysninger 

Oplæg: Cand. Psyk. Søren Benedikt Pedersen om Mental sundhed – angst – normalt 

område/sygelig angst -  

Afslutning, frokost og kom godt hjem 

Referent Hanne Lohff 

 

 

 

 


