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Generalforsamling i Billund Lærerkreds 16/3 2017 
 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 
Niels Lynnerup valgt som dirigent. 

2. Formandens beretning. 
Kommentarer fra deltagerne: 
- Digitale platforme - bekymring omkring tidsforbruget og vurderingen 

af produktet/designet fra ledere og forældre. Opfordring til at holde 
skolelederne op på, at vi ikke skal måles på platformen. God 
undervisning er noget andet. 

- Brug faglig klub til at påvirke lederen(Niels Lynnerup) 
- LSP bruger vi uforholdsmæssigt meget tid på, vi har ikke selv ønsket 

det. Tiden går fra andre områder. Fx anden efteruddannelse. 

- LSP virker, som om vi har fået lektier for. 
- Vi føler ikke ejerskab til LSP. 
- LSP er ny vin på gamle flasker. 
- LSP kom på et uheldigt tidspunkt, lige efter reformen, som vi heller 

ikke ønskede. 
- KL og kommunerne bør få ro på, så der ikke kommer nye projekter 

hele tiden. 
- Det hele kommer ovenfra, der gror ikke mere noget nedefra. Det er 

os, der skal skabe en god skole. 
- Dårlig økonomi giver udfordringer med både at dække lektionerne og 

alle de andre opgaver. 
- Kan lederne i virkeligheden lytte til os, når alt kommer ovenfra? 
- OK18 - arbejder hovedstyrelsen for en minimum forberedelsestid? 
- I principprogrammet står at DLF arbejder for en central 

arbejdstidsaftale. 
3. Indkomne forslag. 
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Ingen. 
4. Regnskab. 

Godkendt. 
5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og kontorhjælp. 

Uændret - Frikøb 2020 timer - 150 timer sekretær - 40 % 
sagsbehandlerstilling. 

Godkendt. 
6. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Forhøjelse med 10 kr./md for fraktion 1 og 2. Uændret kontingent for 
fraktion 4 og 6. Godkendt. 

7. Eventuelt. Intet. 
 
Referat: Lone Hagelskjær 
 

http://www.kreds105.dk/
mailto:105@dlf.org

