
Albertslund Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling fredag den 

13. marts 2020 fra 16 til 19 på Egelundskolen. Der vil være kaffe, te og 

brød fra kl. 15.30. 

 

Efter generalforsamlingen vil der være middag. Pris: 50 kr.  

 

Foreløbig dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 

2.  Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 

3.  Beretning 

4.  Regnskab 2019 

5.  Indkomne forslag 

6.  Budget 2021 og fastsættelse af kontingent – herunder fastsættelse af 

  eventuelle  ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer  

7. Valg 

8. Eventuelt 

 

Forslag, der skal på dagsordenen, skal være fremsendt skriftligt til kreds-

kontoret senest den 3. marts, klokken 12.00. 
 

Endelig dagsorden med bilag kan afhentes på kredskontoret fra den 3. 

marts efter kl. 12. 
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Ordinær generalforsamling 

Traditionen tro vil der efter årets generalforsamling være fællesspisning og soci-

alt samvær.  

Det vil som altid glæde kredsstyrelsen at se så mange af jer som muligt til arran-

gementet.  

Kredsen sørger for noget godt at spise og lidt at drikke til maden.  

Prisen for dette vil igen i år være kr. 50,-  

Af hensyn til indkøb og planlægning skal du være tilmeldt spisningen og have 

betalt senest fredag den 6. marts 2020. Tilmeldingen foregår ved betaling til 

kredsen. Enten ved bankoverførsel til - Reg. nr. 0400 kt. nr. 401 733 2428.  

Eller med MobilePay til nummer - 26 74 10 85 (Thomas Dagnoli) Husk at anføre 

navn og arbejdssted ved betaling.  

Tilmelding til spisning. 



Valg til kredsstyrelsen  

På generalforsamlingen den 13. marts skal der afholdes ordinært valg til kredssty-

relsen. 

I medfør af nedenstående paragraf i kredsens vedtægter indkalder kredsstyrelsen 

hermed kandidatforslag til valg til kredsstyrelsen på kredsens ordinære generalfor-

samling fredag den 13.3.2020 for perioden 1.4.2020 til 31.3.2022. 

 

Valget gælder: 

Formand – 1. kongresdelegeret   Maiken Amisse Genopstiller 

3 kredsstyrelsesmedlemmer,   Christian Holm Genopstiller 

      Pia Henriksen Genopstiller 

      Thomas Dagnoli Genopstiller 

heraf vælges næstformand –   

2. kongresdelegeret   Christian Holm Genopstiller 

2 suppleanter til kredsstyrelsen 

2 kritiske revisorer samt en suppleant   

 

Vedtægter for Albertslund Lærerkreds, Kreds 25 - Valg til kredsstyrelsen 

§ 10 Kandidatopstilling foregår på følgende måde: 

Senest 3 uger før den ordinære generalforsamling i lige år indkalder kredsstyrelsen 

kandidatforslag ved opslag på skolerne. Sådanne forslag er kun gyldige, såfremt de 

er formanden i hænde senest 10 dage (tirsdag d. 3. marts) før generalforsamlingen 

og desuden bilagt en erklæring fra den pågældende kandidat om, at han/hun er vil-

lig til valg. Navnene på de forud for generalforsamlingen opstillede kandidater ud-

sendes sammen med den endelige dagsorden. Endvidere kan der opstilles kandida-

ter på selve generalforsamlingen. 

Disse forslag er kun gyldige, såfremt kandidaten erklærer sig villig til valg. 

 

De forud opstillede kandidater har mulighed for at få et skriftligt valgoplæg sendt ud 

sammen med den endelige dagsorden. 

Beslutning vedrørende generalforsamling  

DLF’s kongres vedtog i november, at kredsene har mulighed for at beslutte at 

afholde ordinær generalforsamling hvert 2. år. Vi har i Albertslund Lærerkreds 

i samråd med tillidsrepræsentanterne besluttet ikke at gøre brug af denne mu-

lighed. Vi ser den årlige generalforsamling som en god lejlighed til at mødes 

og debattere kredsens virke og arbejde med  og for medlemmerne.  



9 skarpe til Cigdem Köycü Turgay   

 

             

 

Hvor er du ansat? Jeg er ansat på Herstedvester Skole, hvor jeg har 
været i indskolingen siden 2008. 

Hvad gør dig allermest glad ved jobbet? Det gør mig glad, at jeg 
som lærer er med til at sætte et præg på eleverne. Jeg spiller en rolle i 

at forme og danne dem til forskellige individer. Jeg kan hjælpe dem 

med at gå efter deres drømme og være en vigtig rollemodel. Som læ-

rer er man jo mere sammen med børnene end deres forældre. De 

mange påskønnelser fra børnene gør mig også glad. Langt de fleste 

husker altid tilbage til folkeskolelærerne, der har gjort en forskel for 

dem. Det er netop den forskel, vi lærere vil være en del af.  

Hvor ser du den største udfordring i jobbet som lærer? En af de største udfordringer er tiden. 
Det kan til tider være stressende, når man ikke har nok tid til at forberede undervisningen ordent-

ligt. Børnene kan mærke det, og man kan få helt ondt i maven. Vi har travlt, og alting går stærkt. 

Skolen er hele tiden i udvikling, og nye tiltag kommer, før de tidligere har nået at rodfæste sig. Der 

mangler ressourcer i forhold til kravene. Det er svært, når man føler, at man ikke kan nå at se alle 

børn. 

Der er drøn på. Da jeg startede som lærer for 12 år siden, var der mere plads, luft, fleksibilitet og 

tid. Der kan være mange udfordringer som ny lærer. Man skal finde ud af hvilken slags lærer, man 

gerne vil være. Hvordan man både kan være nærværende og bevare sin autoritet? Den balance 

har jeg efterhånden fundet, men der bliver krævet meget mere af lærerne i dag.  

Alligevel mangler der anerkendelse af professionen. Det er os, der bygger børnene op og sender 

dem ud i verden. Politikere og det omgivende samfund bør begynde at se lærere med andre øjne.  

Fortæl om din drømmeskole? Skoledagene skulle være kortere og i højere grad være overladt 
til  selvstændige og stærke teams. Ledelse, forvaltning og politikere skulle være mere nysgerrige 

på de ansattes ideer og tanker. Man kunne lave rigtig god skole ved at lytte mere til lærerne. 

Hvad tænker du om fagforeningens rolle i dit arbejdsliv? Jeg har ikke haft så meget brug for 
fagforeningen, men det er et sikkerhedsnet for mig. Under lockouten i 2013 opdagede jeg, at fæl-

lesskabet er altafgørende. Jo flere vi er, des stærkere bliver vi. Lockouten var en rigtig hård tid. 

Det var med fællesskabet, at vi kom igennem. Jeg var dengang meget berørt over, at vi lever i et 

demokrati og kan blive udsat for sådan et aftalt spil, hvor man bliver udelukket fra sit arbejde i en 

hel måned og må tage et lån for at betale sine regninger. Man burde klæde lærerstuderende bed-

re på til at forstå, hvorfor det er vigtigt med en høj medlemsprocent i fagforeningen. Jeg vidste det 

ikke helt, da jeg var studerende. Jeg vidste bare, at det var vigtigt at være med. 

Hvad er dens styrker og svagheder? Styrken er, at man er stærkest i fællesskab. Svagheden er, 
hvis der ikke er nok medlemmer. Kredsen må gerne være mere nærværende. Man henvender sig 

oftest først, når der melder sig nogle alvorlige problemer, men det er vigtigt at kunne sætte ansigt 

på sine kredsmedlemmer og se dem også, når det går godt.  

Hvordan ser dit arbejdsliv ud om 5 år? Hvis jeg stadig er på en folkeskole, så er jeg stadig på 

Herstedvester Skole. Jeg vil gerne udvikle mig yderligere og måske få en diplomuddannelse. Jeg 

vil stadig gerne arbejde med børn, men hvis folkeskolen fortsætter som nu, så tror jeg ikke, at jeg 

kan holde til at være lærer, indtil jeg bliver pensioneret. 

Hvis du skulle komme med en opfordring til dine kolleger, hvad skulle det så være? Vi skal 
huske at anerkende hinanden i dagligdagen. Vi lærere glemmer at give hinanden et skulderklap, 

fordi vi løber alt for hurtigt. Brug hinanden til god sparring og bliv ved med at være nysgerrige.  

Hvad fylder i dig lige nu? Vi har bare mega travlt. Vi skal stadig tro på, at vi i fællesskab godt kan 
løfte vores opgave. Vi lærere er skolernes ansigt udadtil i samfundet, og det skal man huske på. 

Påskønnelse er en meget vigtig ting, den synes jeg, vi stadig mangler lidt af fra politikere og fra 

det omgivende samfund.  



Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00- 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   60 14 05 13 

 

Kredsweekend  

Vi glæder os meget til årets kredsweekend, som vil blive afholdt på det helt vidun-

derlige Marienlyst Strandhotel. Her vil der både være mulighed for at besøge det 

enestående spaområde med udsigt, gå på Casino, strække benene på stranden samt 

spise lækker mad og feste med dine kolleger. Derudover vil der komme nogle 

spændende oplægsholdere.   

Opholdet kan du få for kun 200 kroner i egenbetaling, hvis du er medlem af DLF. Er 

du ikke medlem, koster det 45.000 kroner. 

Det hele finder sted fra fredag den 15. maj kl. 16.00 - lørdag den 16. maj kl. 13.00. 

Hold øje med tilmeldingen som kommer i marts/april.  Der er begrænsede pladser, 

så det er først-til-mølle.  

 

B ESØG  HJEMMESIDEN  

WWW . KREDS25 . DK  

F ØLG  OS  PÅ  F ACEBOOK :  
A LBERSLUND  L ÆRERKREDS ,  

KREDS  25  

 

Besøg af Gordon Ørskov  

Den 29. januar 2020 havde Albertslund Lærerkreds besøg af hovedstyrelsesmedlem 

Gordon Ørskov, som er formand for overenskomstudvalget. Gordon var inviteret til 

at fortælle de tillidsvalgte om de kommende periodeforhandlinger, så de tillidsvalg-

te kan videreformidle deres viden ude på skolerne. Hvis du som medlem selv øn-

sker at deltage i et møde om periodeforhandlingerne kan du se mere her: 

 

https://www.marienlyst.dk/pleasure/
https://www.marienlyst.dk/pleasure/spa/
http://www.kreds25.dk/forside
https://www.facebook.com/kreds25/?eid=ARDAKInYCuyXJyJi-rSgstQQGaGeJ_gaVTji7rhBul4BAQwoV3-wHkjz8c9AzBA-9xddl_mBCZbMS2cK
https://www.facebook.com/kreds25/?eid=ARDAKInYCuyXJyJi-rSgstQQGaGeJ_gaVTji7rhBul4BAQwoV3-wHkjz8c9AzBA-9xddl_mBCZbMS2cK
https://www.dlf.org/media/13075808/oversigt-over-medlemsmoeder-om-periodeforhandlingen.pdf

