
Referat af Generalforsamling i Herlev lærerforening 
Onsdag d. 14. marts 2018 

1. Valg af dirigent. 

Formanden forestod valget, og Jeanette Sjøberg, Hovedstyrelsen blev valgt uden modkandidater 
og erklærede generalforsamlingen lovligt indI<aldt. 

2. Formandens beretning. 
Vores egen verden HLF og DLF: 

Der arbejdes på en sammenlægning af paraplyorganisationerne LO og FTF. 
Ny frikøbsaftale lokalt. Vi har lavet en ny fril<øbsaftale med kommunen. Timeprisen bliver 
fremadrettet lidt dyrere. På trods af prisstigningen, kan vi stadig føre forening. 
DIf-insite. En ny kommunikationsplatform i fagforeningsregi har set dagens lys. Den skal på sigt 
afløse skolekom som kommunikationsværktøj mellem alle de tillidsvalgte. Men den skal også 
bruges som værktøj fra forening og ud til medlemmerne. Vi får dermed en arbejdsgiverfri platform 
at kommunikere igennem. 
Rekruttering- Herlev er ikke ramt af de samme udfordringer, som andre kommuner — endnu! 
Vi er den af hovedstadskommunerne der har flest læreruddannede kolleger på skolerne. Tallene er 
valide selvom de er fra 2016, og selvom der ikke indberettes timelønnede lærere. 

Spørgsmål - Ingen 

Afsnittet blev vedtaget 

Det kommunale område 

Der er en stadig strøm af tilflyttere til kommunen og det socioøkonomiske indeks er faldende. 
Budgetaftalen for 2018 tilfører skolerne ekstra midler. Primært som hjælp til de mest udfordrede 
elever - svarende til en stilling pr. skole. 
Udliningsordningen - DF fik godt valg i de områder, hvor kommunernes økonomi er presset. 
Overraskende nok giver ingen af de modeller der er fremsat mindre i udligning til Herlev |<ommune. 
Ny budgetmodel for skolerne. Den gamle model var blevet uigennemskuelig pga. knopskydninger 
og manglende finansiering. Den nye budgetmodel tilfører skolerne 6 mio. kr. Derudover medfører 
den formodentlig, at l<ildegårdskolen skal aflevere nogle penge til Herlev Byskole. Modellen har 
nogle minussider, men den er mere gennemskuelig. 
Ny styrelsesvedtægt. Der er intet fritidsråd -fungerede ikke. Forskudt valg til skolebestyrelserne, 
så det ikke er de samme der sidder der i 4 år i træk. Valgreglerne for medarbejdere til 
skolebestyrelsen er aendret så der er større mulighed for at der vælges repræsentanter fra flere 
medarbejdergrupper.



Styrelsesvedtægten har også som noget nyt en undervisningsplan. 
o kommunalvalg: Borgmesterens position er fortsat stærk efter valget, selvom han mistede et 

medlem af kommunalbestyrelsen. Enhedslisten og de konservative gik hver et mandat frem. 
Skolerne er kommunens og det bærer han med ind i sit formandskab af Børne og Kultur i I<L. 

Styring og målbare resultater er fremtiden. 
Rådgivningsgruppe vedr. bindende mål. 

o Inklusion: Erhvervsklassen eksisterer og GL. Hjortespringskole består + der er kommet en ny 
Iæseklasse på Herlev Byskole. Vi ved at det presser lokalt på skolerne, men det lader ikke til, at der 
er meget nyt på det område. 

Spørgsmål: 

Bliver der oprettet to læse|<Iasser igen til næste år? 

Svar -ja 

Værdier i MED-udvalget? Ikke alle tager det seriøst - Hvad betyder det? 

Svar -Jens. Ridser organiseringen op. Tingene går så hurtigt, at man ikke når at følge op på de ting der sker. 
Det ultimative vil være at opsige MED-aftalen. Man kan bringe tvisterne op i MED-strengen. 

Afsnittet blev vedtaget 

Arbeidsmiliø 

o APV. Der har været mange, der har svaret, at de er blevet udsat for vold eller trusler om vold. Der 
er fokus på dette fra foreningens side, f.eks. via folder fra dlf. 

o Sygefravær: Er faldende de senere år. Det kunne være pga. bedre organiserede samtaler m.m. Vi v 

håber ikke det skyldes frygt. 

Spørgsmål: 

Synes ikke, at behandlingen af APV'en blev behandlet seriøst nok af ledelsen? 

Svar -Jens. HLF har en forventning om at APV'en bearbejdes i arbejdsmiljøgruppen på skolerne og 
beslutningerne bliver indskrevet i handleplanerne. 

Afsnittet blev vedtaget 

Løn og arbeidstid 

e Ny arbejdstidsaftale: Nyt forhandlingsudvalg i forløbet. Aftalen ridses op via overhead. Vi 
orienterer TR og skoleledere på et møde 9. april og kommer rundt på faglige l<lubmøder. 

e Lønaftaler: Blev pludseligt opsagt i december. Vi gennemgik vores aftaler med forvaltningen. Vi 
aftalte at aftalen om at læsevejledere er undervisningsvejledere bortfalder og vi følger 
overenskomsten. Derudover aftaltes reduceret opsigelsesvarsel på aftalen om funktionstillæg til 
funktionslærere på RC og PLC.



o Vi har allerede planlagt, at komme rundt på fagligklubmøder på skolerne. 
o Strategien har været at lægge pres på politikkerne centralt. I Herlev har vi haft fat i forskellige 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, embedsfolk og flere gange i borgmesteren. 
o Vi har haft møder med de andre konfliktvarslede grupper. Der vil ikke blive tale 0m samme 

aktivitetsniveau, som i 2013, men vi forventer opbakning til div. tiltag, for at bakke op om vores 
kolleger i de andre faggrupper. 

o l(onfliktkontingent, konfliktstøtte og konfliktlån. Den sidste konflikt i 2013, der varede en måned, 
kostede hvert medlem ca. 5000,- kr. 

Spørgsmål: 

Glæder sig over, at vi lokalt igen har kunnet lande en aftale, men synes det er paradoksalt, at vores 
borgmester har stemt for en Iockout. 

Svar- Vi skal være opmærksomme på, at denne konflikt ikke drejer sig om lærerne alene, det er alle 
faggrupperne på det offentlige område og emnerne er også løn, frokostpause, seniorordning m.m. 

Har vi et problem i Herlev, hvis der er mange der kan arbejde under lockout. 

Svar - Vi kan næsten tælle ikkeorganiserede på en hånd. l<arensbestemmelserne gælder ikke i 

forbindelse med en kommende Iockout. skolelederne er i færd med at skrive ud, hvem de kan 
planlægge med. Man er ikke forpligtet til at oplyse om fagforeningstilhørsforhold 

Bhl<l.ledernes arbejde minder mere og mere om lærernes arbejde, men lønnen halter efter. 

Svar -I Herlev får man det største tillæg i landet som Bhkl.ledere. Men vi ved, at der er fokus på 
området i landet, bl.a. som overenskomstkrav. Man kan ikke forvente det samme af Bhkl.lederne som 
med lærerne i forbindelse med mødeaktivitet o.a. Jeanette supplerede med overenskomstkrav. 

Bliver lederne og pedellerne også ramt og skal vi spærre indgange for tjenestemænd? 

Svar- Nej, vi skal ikke lukke skoler ned. Vi skal være synlige over for befolkningen og vi skal samle os 
som gruppe på tværs af faggrupper såvel som lærere imellem. 
Pedeller bliver Iockoutet, lederne i Herlev bliver ikke lockoutet. 

Bliver standpunktskarakteren ophøjet til eksamenskarakter? 

Svar ~ Det ved vi ikke noget 0m 
DF's støtte til lærerne (Thuelsen Dahl), har det fået følger? 

Svar — Mette Frederiksens respons på Thuelsen-Dahls udmelding har medført, at hun ikke er 
velkommen som 1. maj taler i Ålborg 
Jens opfordrer til at man holder sig orienteret 

Afsnittet blev vedtaget 

Den samlede beretning blev enstemmigt vedtaget



3. Regnskab 

Regnskabet er revideret uden anmærkninger. 

Regnskabet for kredsen: 
Resultat - overskud på 22.672,94. Hvilket bI.a. skyldes: 
indtægter: 
Post 1 - kontingent er større end budgetteret. Konservativ budgettering. Svært at forudsige status 
på ny-ansættelser. Vi har været ret hurtige med at få overflyttet nye medlemme takket være TR og 
HR. 
Udgifter: 
Post 14 IT - Besparelser. 
Post 15 Husleje, lys og varme - Billigere husleje pga. energiforbedringer. 
Post 17 Frikøb - Vi har sparet en del, bI.a. pga. om-rokeringer i kontorbesætningen. 
Post 27 pensionistskovturen blev lidt billigere. 

Balance: 

Vi har pt ca. 820.000 stående på opsparingen. 

Særlig fond: 

Det eneste nye i særlig fond er udgiften til Nordlei - handel med værdipapirer. 

Spørgsmål: 

Frikøbsaftalen er i budget 2019 hævet med 50.000 

Svar - Det er den nye pris på frikøbstimerne, der er årsagen til forøgelsen. 

Regnskabet blev vedtaget. 

Generalforsamlingen blev suspenderet 18.15 

Generalforsamlingen blev genoptaget 18.56



4. Lønpolitik 

Lønpolitil<ken bygger på kollektive og objektive kriterier samt at der laves forhåndsaftaler. 

Tjenestemænd skal have lønstigninger som løntrin, men rammen er ved at blive sprængt. 

Tillæg til undervisningsvejledere. Det er ikke vores opfindelse. Vi er gået i dialog med centret om 
hvorvidt vi kan bruge de penge på en bedre måde. (Evt. iforbindelse med etablering af den nye 
struktur af PLC.) 

Langt de fleste tillæg er samlet til et fælles tillæg til alle - U-tillægget. 

Spørgsmål: 

Tillæg til IT-vejleder, hvorfor kan man ikke opnå det samme tillæg som i København? 

Svar -Jens. Man kan have afsat en lønsum i en kommune til fremme af specielle områder. Det har 
de muligvis i Københavns kommune på IT-området. Ellers holder vi os til teksten i 

overenskomstens bilag 12. Vejledningen skal være af kolleger. 

Uddybende spørgsmål til lT-vejlederrollen. Er det fordi man føler sig presset på tiden. 

Svar fra forrige spørger — Ja 
Svar fra formanden - man skal ikke veksle arbejdstid til tillæg. Så skal man have overtid eller 
reduceret i sin arbejdsopgave. 

Hvornår er man vejleder. 

Svar — Hvis man har nogle kompetencer udover normalen eller man har en funktionsbeskrivelse. 

5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer. 

Antallet af frikøbstimer er reduceret med 250. 

Afsnittet blev vedtaget 

6. Budget og fastsættelse af kontingent 

Forøgelsen i indtægten fra kontingent er fremkommet ved at kontingentforhøjelsen fra august 
2017 slår fuldt igennem i 2018. 

Forøgelse i særlig fond skyldes ny TR på PPR. 

Huslejeposten bliver nedjusteret. 

Fri|<øb ~ Reduktion i timetallet betaler fornøjelsen i frikøbsprisen med fuldt gennemslag i 2019.



Medlemskurset er blevet billigere end forventet, men budgettet forbliver uændret. 
Alt dette bevirker, at 2018 går ud med et overskud. 
Spørgsmål- Hvorfor er huslejen faldet med 9500 når varmen kun udgør de 4500? 
Svar - Udgiftsposten også indeholder andre elementer som er faldet. 

Kontingentet fortsætter uændret i perioden, medmindre DLF hæver deres del. 

Spørgsmål- Hvem er fraktion 6, særlige medlemmer? 

Svar - Særlige medlemmer kan være tidligere kolleger, der ikke længere er ansat på en skole, men 
som stadig gerne vil have tilknytning til foreningen 

Afsnittet blev vedtaget



7. Vedtægtsændringer 

Der er indskrevet en tillidsrepræsentant på PPR. Så vi nu har en TR på PPR i stedet for en I<onta|<tperson. 
Således skal PPR-TR også indgå i kredsstyrelsen, fordi vi har en TR-styrelse. 

Ændringen blev vedtaget. 

8 - Valg: 

I<redsformand: 

Jens Lunden - blev genvalgt 

Kredskasserer: 

Anne Marie Eskildsen - blev genvalgt 

Næstformand: 

Torben Nielsen - blev valgt 

2 styrelsesmedlemmer 

Lene Jakobsen - blev valgt 

Asbjørn Reffstrup ~ blev valgt 

2 suppleanter til styrelsesmedlemmer 

1. suppleant Ole Bennedsen - blev valgt 
2. Janne Linderod - blev valgt 

2 kritiske revisorer 

Bente Gufler - blev genvalgt 

Stine Vestergård - blev genvalgt 

1 suppleant for kritiske revisorer 

Stine Valdbjørn Rasmussen - blev genvalgt 

9. Evt. 

Jens holder tal<keta|e for Rikke 

Jens takker Jeanette Sjøberg for at lede generalforsamlingen. 
kolleger. 

Referent Torben Nielsen 

Dirigent Jeanette Sjøberg 

Og tal<|<er for fremmødet af nye og tidligere 

Formand Jens Lunden 
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