
Fredag den 18. marts 2022, kl. 16.00 – ca. 19.00  

på Herstedlund Skole i personalerummet.  

Der vil være kaffe, te og brød fra kl. 15.30.  

Efter generalforsamlingen vil der være middag og vin, vand og øl samt 

dans og musik.  Pris: 50 kr.  

 

Endelig dagsorden: 
 

1.Valg af dirigent - kredsstyrelsen foreslår Jakob Munk Jensen 

2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 

3. Beretning 

4. Regnskab 2021 

5. Arbejdstid – A20 og lokalaftale. 

6. Budget 2023 og fastsættelse af kontingent – herunder fastsættelse af eventuelle 

ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer  

7. Valg i henhold til vedtægterne §8 

•  1. kongresdelegeret og formand (Maiken Amisse (HV) stiller op) 

•  3 kredsstyrelsesmedlemmer (Christian Holm (HØ), Pia Henriksen (EG) og  

 Thomas Dagnoli (HØ) stiller op) 

•  2. kongresdelegeret og næstformand (Christian Holm 

 (HØ) stiller op) 

•  2 suppleanter til kredsstyrelsen (Marianne Mortensen  

 og Sanne Bruhn Thrane stiller op) 

•  2 revisorer (Brian Post Hansen) (fraktion 1) og  

 Per Nielsen (fraktion 4) stiller op) 

•  1 revisorsuppleant (Jakob Kyu Schønemann (HL) ) 

Kredsstyrelsen 

8. marts 2022 

Ordinær generalforsamling 
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Nu er det tid til Albertslund Lærerkreds’ årlige generalforsamling, og 

vi er meget glade for at kunne afholde en helt almindelig generalfor-

samling med fysisk tilstedeværelse. Den afholdes i år på Herstedlund 

Skole fredag den 18. marts 2022. Vi glæder os til at se jer og fortælle 

om og drøfte lærernes – og dermed kredsens – opgaver og udfor-

dringer. 

 

Generalforsamlingen er et formelt organ, den øverste politiske og be-

sluttende enhed i den lokale foreningsstruktur, og det er her, vi i fæl-

lesskab kan drøfte vejen frem for vores arbejde i og for folkeskolen i 

Albertslund. Til generalforsamlingen mødes vi på tværs af arbejds-

pladserne i den faglige ånd.  

 

 

Maiken, Christian, Thomas og Pia 

 

Kære medlem 

Side 2 

KNYT 



 

Forslag til forretningsorden 

for generalforsamlingen 

Side 3 
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1. Mødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent. Denne forestår derefter valg af et 

stemmeudvalg på højst 5 medlemmer. 

2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse 

eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 

Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere 

afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 

3. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 

forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet. 

4 Dirigenten kan bestemme med generalforsamlingens tilslutning, at taletiden begræn-

ses. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller 

efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan forslags-

stilleren og formanden tildeles ordet for en afsluttende bemærkning. 

5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestem-

mer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning efter princip-

pet: Det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. 

6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog vedtægternes §18 

(kredsens ophør) og §19 (vedtægtsændringer). 

(Alle valg foretages efter Hovedstyrelsens udsendte retningslinjer.) 

Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten 

eller 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. 

Der foretages dog altid skriftlig afstemning i forbindelse med personvalg, medmindre 

der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges. Den/de er så valgt uden af-

stemning. 

7. Formanden eller kredsstyrelsen kan forlange debatten afbrudt for at afholde et kort 

kredsstyrelsesmøde. 
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ABC-beretning 

 

A 

Arbejdsmiljø og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) 
I Danmarks Lærerforening og i kredsen vil vi være med til at sikre, at AMR’erne får den nødven-

dige og aktuelle information til at sikre medlemmernes arbejdsmiljø. Det gør vi ved at holde fire 

årlige møder med AMR’erne og to møder fælles for AMR og TR, hvor vi videndeler på tværs af 

skolerne og tager aktuelle emner op. Igen i år har covid-19 fyldt, og vi har bl.a. haft fokus på, 

hvordan coronarelaterede sygemeldinger er blevet håndteret på skolerne. Arbejdsmiljøtemada-

gen, en årlig tilbagevendende begivenhed, som arrangeres af DLF’s kredssamarbejde i Hoved-

staden Vest, blev desværre udskudt pga. covid-19. 

 
Arbejdstid 

I indeværende skoleår er det den centrale overenskomstaftale om arbejdstid – A20, som gælder i 

forhold til arbejdstid. Kredsen og kommunen er blevet enige om en lokal aftale, som supplerer 

den centrale. Den lokale aftale gælder fra skoleåret 2022/23 og er beskrevet i KNyt nr. 5. Aftalen 

vil også blive drøftet på generalforsamlingen.  
  

 

B 

Barselsrådgivning 
Når et medlem skal på barsel, rådgiver kredsen om rettigheder og muligheder for afholdelse af 

barselsorloven. I tilfælde af uoverensstemmelse med arbejdsgiveren bistår vi også medlemmet. 
 
Budgetter og regnskaber 

Kredsens samlede budget samt delbudgetter med forslag til kontingent udarbejdes og anvendes 

som styringsredskab. Bogføring og perioderegnskaber laves løbende over året og forelægges 

kredsstyrelsen. Ved årets afslutning udarbejdes kredsens samlede regnskab i samarbejde med 

en ekstern revisor. De generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer udfører bilagskontrol. 
  

 Covid-19  

Pandemien har haft stor indflydelse på lærernes arbejde på skolerne og dermed også for os i 

kredsen. Regler, retningslinjer, smittetryk, online– og/eller hybridundervisning, arbejdsskader, 

testmuligheder, coronapas på arbejdspladsen osv. er emner, vi har haft fokus på i samarbejde 

med TR’erne, AMR’erne, lederne og forvaltningen. Det har været en udfordrende epoke på man-

ge måder. 

 

D 

Debat 
Kredsen er optaget af at blande sig i den offentlige skoledebat blandt andet fordi vi gerne vil 

sætte lys på lærernes udfordringer og hjælpe lokalpolitikerne med at træffe de rette beslutnin-

ger for folkeskolen i Albertslund. 
 

 

F 

Facebook 

Kredsen har en Facebookside med det formål at nå flere medlemmer og andre interessenter med 

de budskaber og informationer, som er relevante for kredsen. 
 

Ferieregler 

Kredsen svarer på spørgsmål vedrørende optjening, fastlæggelse, afholdelse og eventuel over-

førsel af ferie samt udbetaling af særlig feriegodtgørelse og reglerne for afvikling af den 6. ferie-

uge. De nye ferieregler er nu fuldt implementeret, der kan stadig opstå spørgsmål, både for ny-

ansatte og alle andre. Vi har styr på reglerne og samarbejder med Albertslund kommune om 

fastlæggelse af feriedage. 
  
Fredagsbar 

Kredsen har nu en fast tradition med at afholde fredagsbar to gange årligt på kredsen. Det er på 

faste dage: 30. april (dagen før første maj – i år holder vi altså fredagsbar på en fredag—smart 

ikke :) ) og på den internationale lærerdag 5. oktober (som i år er en onsdag). Vi synes, det er en 

god måde at give lærerne i kommunen mulighed for at mødes på kryds og tværs. Vi vil gerne se 

mange flere af jer til disse dage og overvejer at flytte dem ud på skolerne, hvad tænker du om 

det? 
  

C 
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G 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen er Kreds 25’s øverste myndighed, og det er her, medlemmerne fastsætter 

retningen for kredsens arbejde samt det lokale kontingent. Den årlige generalforsamling holdes i 

marts måned, hvor der i lige år er valg til kredsstyrelsen (KS), der vælges for 2 år. Det er KS, der 

er ansvarlig for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og opfølgningen på generalforsamlingen. 
Forberedelserne til den kommende generalforsamling påbegyndes i slutningen af december 

måned og løber så frem til afholdelsen af generalforsamlingen. Der bliver hvert år udarbejdet en 

tidsplan for generalforsamlingen, som udover arbejdet i KS også inddrager jeres TR. 
  

 

H 

Hjemmeside 
Kredsens hjemmeside opdateres jævnligt med orientering og informationer fra kredsen til med-

lemmerne. Her kan man fx finde referater fra KS-, TR- og AMR-møder, høringssvar, oversigt over 

lokal løn, KNyt m.m. 
  
Hovedstaden Vest 
Det forpligtende kredssamarbejde i Hovedstaden Vest er en del af Danmarks Lærerforenings 

organisationsstruktur. HV-samarbejdet består af 10 kredse på Vestegnen, som samarbejder i 

forhold til erfaringsudveksling, sparring og tværpolitiske emner/interesser. Der er fora for for-

mænd og næstformænd, arbejdsmiljøansvarlige, pædagogisk ansvarlige, kursusansvarlige, 

kredskasserere, lønteknikere samt pensionister, som alle kvalificerer vores arbejde lokalt. 
  
Høringssvar 
Kredsen udarbejder høringssvar i forbindelse med centrale sagsområder, der har betydning for 

skolevæsenet i Albertslund. Dette års høringssvar kan læses på kredsens hjemmeside. 
  

 

I 

Involverende fagforening 
Kredsen har en ambition om at skabe forandringer gennem medlemsinvolvering. Vi synes i år, at 

det lykkedes godt med debatten med lokalpolitikerne på kredsweekenden.  

 

 
  
  

  
  
  
  
  
  

K 

Kongres 
Kredsen har to kongresdelegerede – formand og næstformand – til Danmarks Lærerforenings 

årlige kongres. Kongressen er DLF’s øverste myndighed. 
Hele kredsstyrelsen deltager sammen med de øvrige kredse i hovedstadsområdet i det kongres-

forberedende arbejde samt i kongresformøde med formand (Gordon Ørskov) og næstformand i 

Danmarks Lærerforening (Dorte Lange). 
  
Kontakt til mindre medlemsgrupper 

Kredsen har efter behov møder med mindre medlemsgrupper om arbejdsvilkår og løn. Fx bør-

nehaveklasselederne og konsulenterne i PPR.  
  
KommuneMED og kontaktudvalg 
Kredsformanden er næstformand i KommuneMED (medindflydelse og medbestemmelse) og spil-

ler en aktiv rolle sammen med de 8 andre medarbejderrepræsentanter i forhold til Kommune-

MED’s dagsorden. Det kan fx være personalepolitiske emner, lokal løn og lønpolitik, TR- og AMR

-vilkår, sygefravær, arbejdsmiljø, udvikling af MED-systemet og erfaringsudveksling i forhold til 

det generelle arbejde som tillidsrepræsentant i Albertslund kommune. 
Kontaktudvalget er baglandsgruppe for KommuneMED’s medarbejderrepræsentanter, og her 

sidder der ca. 25 tillidsrepræsentanter, som samlet set dækker hovedorganisationsområderne. 
  
KNyt 
Kredsen udgiver KNyt med vigtige informationer til medlemmerne flere gange om året. Bladet 

udkommer digitalt til medlemmerne, og enkelte trykte eksemplarer uddeles til skolernes lærer-

værelser. 
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Kredsstyrelsen (KS) 
KS består af 4 personer valgt på generalforsamlingen i lige år for en 2-årig periode – formand, 

næstformand og 2 øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og er kredsens politiske ledelse mellem de 

årlige generalforsamlinger. 
Arbejdsopgaver og ansvarsområder i KS fordeles en gang om året, bl.a. under hensyntagen til 

den enkeltes frikøbstimetal og styrkeområder, og opgaverne justeres løbende. 
Det tilstræbes, at der arbejdes i team om løsning af opgaverne, og at støtte og sparre hinanden i 

opgaveløsningen er en vigtig værdi for KS. 
  
Kredsweekend 
Vi afholdt 20.- 21. august 2021 en fantastisk kredsweekend på Marienlyst Strandhotel med skøn 

stemning og god debat.  

 

Kontakt kredsen 

Kontakt kredsen hvis du har læst denne ABC, så giver vi en sodavand.  
  

 

L 

Løn 

Ved nyansættelse skal kredsen godkende lønindplaceringen. Kredsen forhandler funktions- og 

kvalifikationsløn i forhold til kommunen og på skolerne sammen med TR mindst en gang årligt. 

Inden forhandlingerne tjekkes lønsammensætning for alle. 

En gang årligt tjekker vi alle lønsedler, så evt. fejl kan blive rettet. I 2021 kom  vi desværre ikke 

ud på skolerne og lavede løntjek. Det forventer vi at gøre i foråret 2022. 
2 til 3 gange årligt udarbejdes et lønkort, som du finder på kredsens hjemmesiden, hvor du også 

kan finde en oversigt over de løntillæg, der er aftalt på den enkelte skole. 
Hvis du er i tvivl, om du får den rigtige løn, kan TR/kredsen hjælpe dig med at tjekke din lønsed-

del. 
Kredsens lønpolitik er godkendt på generalforsamlingen og kan også læses på kredsens hjem-

meside. 
  

 

M 

Medlemsadministration 

Kredsen har det administrative arbejde i forbindelse med løbende opdateringer af ind- og ud-

meldelser, fraktionsændringer, kontingentnedsættelser og kredsflytninger. Dette foregår i sam-

arbejde med TR’erne og med medlemskontoret i hovedforeningen.  

 

O 

OK-forhandlinger 
Overenskomsten er rammen for vores arbejde. Det er kredsens opgave at følge OK-

forhandlingerne tæt og være i dialog med medlemmer både før, under og efter OK-

forhandlingerne. 
  

 

P 

Pensionsrådgivning og pensionsberegning for tjenestemænd 

Det er altid en god idé at søge rådgivning hos kredsen - både når du begynder at overveje pen-

sionering, og inden du beslutter den endelige dato. 

I forbindelse med rådgivningen vil vi bl.a. komme ind på udbetaling af feriegodtgørelse, hvornår 

og til hvem ansøgning om afsked skal sendes. Vi bruger sammen beregneren på tjenestemands-

pension.dk, hvor man kan beregne pensionen ved forskellige datoer for pension. 
  
Pensionsrådgivning for overenskomstansatte 
Du skal henvende dig i Lærernes Pension for konkret rådgivning omkring din lærerpension. 
Kredsen kan hjælpe dig med at huske, hvilke andre ting du skal være opmærksom på, når du 

beslutter dig for at gå på pension. 
  
Personsager 
Personsager har førsteprioritet i vores arbejde på kredsen. Det kan blandt andet dreje sig om 

langvarigt sygefravær eller andre forhold, der kan føre til afsked. Det kan være indgåelse af afta-

ler om job på særlige vilkår og indgåelse af flexjob. Det kan også dreje sig om, at en kollega har 

brug for råd og vejledning i forbindelse med at komme igennem en presset arbejdssituation. 

Tillidsrepræsentanten på skolen vil ofte også være inddraget i sagen. 
Hvis det er nødvendigt, får kredsen sparring fra Danmarks Lærerforening, så vi kan levere den 

bedst mulige hjælp og rådgivning til medlemmet. 
Kredsen anbefaler altid at tage en tillidsvalgt med til tjenstlige samtaler. 
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Politikermøder 
Kredsen holder jævnligt kontakt til de politiske partier i kommunen, og mindst en gang om året 

inviteres de enkeltvis til at holde møde med kredsstyrelsen. 
På møderne drøftes blandt andet folkeskoleloven, Albertslunds nye 4-årige skolestrategi; folke-

skole i fællesskab, lærernes arbejdstid og vilkår, arbejdsrelateret stress og sygefravær, rekrutte-

rings- og fastholdelsesudfordringer og lønniveau. 
Derudover er der selvfølgelig en løbende kontakt til politikerne, når der er behov for det i relati-

on til kredsens oplysnings- og påvirkningsarbejde. 
  

 

S 

Seniorstilling 

Der kan laves en aftale om en seniorstilling, når medarbejder (52 år og derover) og leder i fæl-

lesskab er enige om, at nedsat tid og/eller ændret jobindhold kan bidrage til at fastholde medar-

bejderen på arbejdspladsen. Pensionen efter løn og beskæftigelsesgrad i den hidtidige stilling 

bevares. Lønnen fastsættes normalt efter den nye beskæftigelsesgrad. 
  

Skolechefen 
Formand og næstformand holder jævnlige møder med skolechefen om alle anliggender, der 

vedrører folkeskolen i Albertslund og lærernes arbejdsforhold.  
  

 

T 

Tillidsrepræsentanter (TR) 
Et vigtigt omdrejningspunkt i kredsens organisationsstruktur er at sikre et gensidigt højt informa-

tions- og erfaringsudvekslingsniveau mellem KS og TR’erne. 
Dette sker bl.a. ved det månedlige TR-møde, hvor der orienteres om relevante sagsområder, og 

hvor nyt fra skolerne og skolernes erfaring i forhold til en række væsentlige områder har en cen-

tral placering. 
På møderne gives der samtidig mulighed for at afprøve hinandens synspunkter således, at kreds-

styrelsen er klædt godt på i forhold til de sager, som styrelsen skal gå videre med eller træffe 

beslutning om, og ligeledes at TR’erne er så velinformerede som muligt i forhold til informatio-

ner, der skal ud på skolerne. 
TR-møderne har ingen selvstændig beslutningskompetence, men må i høj grad siges at have en 

rådgivende i forhold til de beslutninger, som KS træffer. 
TR’erne deltager i kursusvirksomhed og temamøder arrangeret af kredsen, Hovedstaden Vest, 

DLF og Albertslund Kommune. 
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Budgetkommentarer 

Kontingent 

Kontingentet for 2022 blev besluttet på generalforsamlingen 19/3 - 2021.  

I forbindelse med budgettet for 2023 foreslås et uændret samlet kontingent på 625 kr. pr. 

måned pr. medlem for fraktion 1 og 2.  Af disse udgør kontingentet til DLF 223 kr. pr måned, 

og kredsen beholder så 402 kr. pr. måned. 

For fraktion 4 foreslås et uændret kontingent på 130 kr. pr. måned pr. medlem. Her får DLF 

71 kr. pr. måned, og kredsen beholder 59 kr. pr. måned. 

Frikøb af kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne 

Antallet af frikøbstimer til kredsstyrelsen reduceres kraftigt og tillidsrepræsentanternes fast-

holdes. Dette er en nødvendighed ift. fra den økonomiske ramme.  

Aflønning af kredsstyrelsen 

For budgetåret 2023 fastsættes aflønningen af kredsstyrelsen som foreslået under budgetfor-

udsætningerne. Formandens løn er fastsat i 00-niveau. Ud fra formandens aflønning fastsæt-

tes øvrige kredsstyrelsesmedlemmers løn som en procentdel af formandens. Aflønningen 

reguleres hvert år i forhold til udmøntningen af reguleringsordningen. 

Retningslinjer for frikøb af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og tillidsrepræsentant-

suppleanter (TRS) 

AMR og TRS bliver frikøbt til deltagelse i aktiviteter på initiativ af kredsen, det være sig mø-

der, kurser, arbejdsdage eller lignende. Frikøbet dækker evt. bagvedliggende skema. Hvis 

den forbrugte tid overskrider frikøbet, bliver AMR og TRS afregnet med 215 kr. i timen. 

Noterne til årsregnskab 2021 kan ses her 

file:///O:/25/Generalforsamling/2022/Noter til regnskabsåret 2021.pdf
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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 Christiansen, kasserer  26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   

 

 

 

 

B ESØG  HJEMMESIDEN  

WWW . KREDS25 . DK  

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

KREDS  25  

 

 

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

