Årsmøde for fraktion 4
Den 6. – 7. februar 2020
På Storebælt Signatur Hotel & Konference
Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Referat
1. Mødets åbning ved hovedstyrelsesmedlem Jørn Kokkendorff
Herunder navneopråb.
Jørn Kokkendorff bød velkommen og vi sang DLFs foreningssang. Jørn Kokkendorff foretog navneopråb. Det
blev konstateret er der var 54 stemmeberettigede tilstede og at 2 ville forlade mødet inden morgendagens
behandling af pkt. 10 Valg. Endvidere bød Jørn Kokkendorff velkommen til journalist Dorthe Kirkgaard
Nielsen fra Folkeskolen samt ikke mindst til Birgit Bruun, der var inviteret som afgået
hovedstyrelsesmedlem.
2. Valg af dirigent.
Forslag Kaja Eggers Rasmussen, kreds 021.
Kaja Eggers Rasmussen blev valgt.
3. Valg af referent
Forslag Kjeld D. Carlsen, kreds 071.
Kjeld D. Carlsen blev valgt.
4. Valg af altid valg og stemmetællere.
Børge Pedersen, kreds 017.
Mogens Rydberg, kreds 153.
Leif Jørgensen, kreds 103.
Knud Damgaard Christensen, kreds 093.
Jørn Kokkendorff foreslog at Grethe Funch Pedersen, kreds 051 som valgudvalgsformand.
Alle blev valgt.
5. Godkendelse af forretningsorden.
Bilag. Forslag til forretningsorden.
Forslaget blev vedtaget.
6. Formandens beretning ved hovedstyrelsesmedlem Jørn Kokkendorff.
Jørn Kokkendorff indledte med at fortælle om foreningens forventninger til de kommende
periodeforhandlinger og brugte slides fra Lærerkommissionens rapport, der klart fortalte, at alle parter
havde brug for
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- en tydelig lokal skoleledelse
- en styrket lærerprofession
- en ny arbejdstidsaftale.
Lærerkommissionen peger på, at en ny arbejdstidsaftale bør adressere:
- Større sammenhæng mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse,
teamsamarbejde og faglig udvikling
- En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag
- En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer
- Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale
samarbejde på skolen
- Balance mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og
behov
Lærerkommissionen peger på de fem punkter med afsæt i kommissionens analyser og iagttagelser om, at
der skal tages hånd om tre problemer:
- Sammenhængen mellem tid og opgaver
- Sammenhængen mellem undervisning og muligheder for forberedelse
- Sikring af gennemsigtighed for lærere i prioriteringer og planlægningsgrundlag.
KL anerkender også kommissionens analysearbejde. Det er et rigtig godt udgangspunkt for
forhandlingerne.
Herefter beskæftigede Jørn Kokkendorff sig med de ting der var sket for fraktion 4 siden sidste årsmøde og
kom i den forbindelse ind på nogle af de spørgsmål/ forslag der lå i Pensionistforum Nordsjællands forslag
under dagsordenens pkt. 9.
På sidste årsmøde blev der forsøgt udarbejdet et forslag til politik for pensionistarbejdet i foreningen. Der
fremkom ideer og forslag til styrkelse af pensionistarbejdet dels om kommunikation/fastholdelse af
medlemmer dels om organisatoriske forhold. Efter årsmødet blev de 11 pensionistfora bedt om at forholde
sig forholde sig til forslagene og melde tilbage til Jørn Kokkendorff. De kongresdelegerede og Birgit har
siden forholdt sig til tilbagemeldingerne og drøftet det videre arbejde med politikken. Tilbagemeldingerne
bakkede i varierende grad bakkede op om forslagene.
På mødet mellem de kongresdelegerede og Birgit Brun var der enighed om ikke at gå videre med forslaget
om at vælge de kongresdelegerede i de forpligtende kredssamarbejder, da der hverken i
tilbagemeldingerne eller blandt de kongresdelegerede var enighed om forslaget.
Jørn gik derefter over til at fortælle om arbejdet med en pensionist politik i DLF. Nogle af forslagene er der
arbejdet videre med siden årsmødet.
Det er skabt en kattelem for fejludmeldte, så man kunne fortryde sin udmeldelse i forbindelse med
overgangen il pensionisttilværelsen. Der lægges op til en ny tolkning af vedtægternes § 3 stk. 2, hvad der
skulle til for at blive genindmeldelse i fraktion 4. Som udgangspunkt sker det efter et eller flere af følgende
principper:
•

Indmeldelse i fraktion 4 kan ske op til 2 år fra folkepensionsalderen. Alternativt 2 år fra
udmeldelsesdato.
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•
•
•

Personen skal have været medlem af en forhandlingsberettiget organisation ved overgangen til
pension eller efterløn.
Det vil være op til personen, som søger optagelse, at dokumentere medlemskab af den tidligere
forhandlingsberettigede organisation
Dispensation for indmeldelser i fraktion 4 drøftes i en dialog mellem kreds og sekretariat idet alle
ind- og udmeldelser går gennem kredsen.

Birgit har fået gennemført, at hovedstyrelsesmedlemmet må indkalde de kongresdelegerede til møde to
gange mere end hidtidig praksis med at mødes forud for årsmødet og forud for kongressen.
Der var et ønske fra nogle om at ændre 75 års reglen. Det blev begrundet med, at der er færre
kontingentbetalende medlemmer af fraktion 4, og dermed, efter deres opfattelse, færre penge at lave
pensionistarrangementer for.
Hovedstyrelsen tog emnet op og fremsatte et forslag til vedtægtsændring på kongressen i efteråret. Efter
at løfte om, at pensionisterne ikke ville blive glemt under projektet ”Er vi gearet til fremtiden”, der netop er
igangsat på grund af faldende kontingentindtægter i foreningen, blev 75 årsreglen ændret til
kontingentfrihed efter 12 års medlemskab efter opnåelse af ret til folkepension – altså 2 års længere betalt
medlemskab. Jørn Kokkendorff underbyggede rigtigheden af de faldende kontingentkroner. Slides kan ses
på de efter mødet udsendte slides
Vedtægtsændringen har virkning pr. 1.1.2021.
Herefter kom formanden ind på efterlysning af foreningens holdning til ”Skolens Venner”. Danmarks
Lærerforening støtter ”Skolens Venner” med 10.000 kr. om året, og foreningen angiver at ”Skolens Venner”
har et tæt samarbejde med skolens parter. Det betyder bl.a., at eventuelle gråzoner og uklarheder om,
hvilke opgaver skolevennerne kan og bør medvirke i, bliver drøftet mellem de relevante parter på skolen.
”Skolens Venner” mødes med lokalkredsen og de aktuelle skoler inden samarbejdet træder i kraft. Skolens
Venner har aftaler med 11 kommuner.
Denne del af beretningen fremkaldte flere indlæg. Det blev her fremført, at Skolens Venner jo ikke var de
eneste, der opfordrede til frivilligt arbejde i folkeskolen. Ældresagen er også på banen – men her findes der
ikke tilsvarende regler for drøftelser mellem skolens parter. Der blev udtrykt stor betænkelighed over at
man kunne komme til at udføre gratis arbejde indenfor et overenskomstdækket område – altså fremstå
som løntrykkere over for vores arbejdende kollegaer. Det blev foreslået, at der blev udarbejdet en udtalelse
til Hovedstyrelsen med følgende ordlyd:
Til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse:
DLF fraktion 4’s årsmøde den 6. – 78. februar 2020 udtaler følgende:
Inden overenskomstbelagte opgaver i skolen må udføres som frivilligt arbejde.
Opgaver, der udføres at frivillige, må ikke indgå i skolens budgetter.
I samarbejde mellem kredse og tillidsrepræsentanter skal hovedstyrelsen sikre, at frivilligt
arbejde sker på nævnte vilkår.
Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget.
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Status på vores faglige netværk ”Lærersenior”, er at der er godt 500 der er tilmeldt nyhedsbrevet, herunder
300 som ikke er tilmeldt andre nyhedsbreve på folkeskolen.dk. Der er over 3.700 besøg hver måned. Det er
rigtig fint, men det kniber med indlæg på netværket. Der er tale om en 2 årig forsøgsperiode, så flere
bloggere er ønskelig.
I forslaget fra Nordsjælland indgår også et spørgsmål om boligforeningen Teglgården i Middelfart og der
spørges til muligheder for pensionistboliger i andre områder af landet
Den selvejende Institution Teglgården er en fond, der er stiftet af Danmarks Lærerforeningen og
Lærerstandens Brandforsikring med det formål at udleje boliger til ældre over 60 år.
Investering i pensionistboliger eller ungdomsboliger vil kræver en anden økonomisk kapacitet end DLF,
f.eks. kunne det være Lærernes Pension eller Lærerstandens Brandforsikring eller lign.
Herefter omtalte Jørn de forhåndsregler man skal sikre sig i forhold til persondataloven og vise på slides,
hvad man kunne gøre. Der er også stillet spørgsmål vedrørende persondataforordningen betydning for
vores interne arbejde. Svarene kan ses i de udsendte slides.
Der er åbnet for kvartalsmæssige møder mellem hovedstyrelsesmedlemmet og de kongresdelegerede, så
kontakten til baglandet kan forøges.
Det kommende nummer af folkeskolen indeholder annoncer om nordisk seniortræf og om de fire
seniorkurser.
Beretningen blev vedtaget med overvældende flertal.
7. Forslag til politik for pensionistarbejdet i DLF.
Efter en tur i dansklærernes vridemaskine blev forslaget gjort mere konkret. Det reviderede forslag blev
vedtaget:
Forslag til politik for pensionistarbejdet i Danmarks Lærerforening
▪ Foreningens mål er at fastholde nuværende og kommende pensionister i foreningen.
▪ Foreningens lokale og centrale indsats for pensionerede medlemmer skal understøtte et fagligt,
socialt og kulturelt engagement.
▪ Foreningen centralt skal sikre de bedst mulige vilkår for overenskomst- og
tjenestemandspensionister.
▪ Foreningen skal sikre samarbejdet mellem foreningen centralt, forpligtende kredssamarbejder,
kredse og pensionistfora.
▪ Foreningens kommunikation til pensionisterne skal være klar og overskuelig og let tilgængelig på
foreningens og kredsenes hjemmesider.
▪ Danmarks Lærerforening skal være en aktiv og attraktiv fagforening for alle medlemmer.
8. Erfaringsudveksling om Det forpligtende Kredssamarbejdes struktur.
Bilag: Spørgsmål, der besvares af en repræsentant fra hvert FKS.
De enkelte FKS fortalte om deres arbejde ud fra de stillede spørgsmål. Besvarelserne blev afleveret til
referenten, der har til opgave at lave en sammenskrivning til brug for det videre arbejde mellem
årsmøderne.
4

Det blev under fremlæggelserne tydeliggjort, at det er nødvendigt med en konkretisering af Tovholderens
opgaver og de opgaver den mødeansvarlige har.
Der er ligeledes uklarhed, hvorledes fremtidige Fraktion 4 udvalg i de enkelte FKS, kan finde tidligere
udvalgs opgavebeskrivelser og referater.
Der savnes en ’mæglerfunktion’, når et pensionistforum ikke kan få kontakt med udvalg under den enkelte
kreds samt få klare arbejdsbetingelser oplyst af FKS formands/næstformands forum.
Der efterlyses klarere retningslinjer for arbejdet med beskrivelse af økonomi og dækning af
transportudgifter.
Grethe Funch Pedersen stillede årsmødedeltagerne overfor den opgave, at beskrive 3 ting, de ønskede af
forbedringer til foreningens eller kredsenes hjemmesider. Forslagene udarbejdes i de forpligtende
kredssamarbejder og afleveres til referenten, der laver en sammenskrivning til brug for videre arbejde med
pensionistpolitikken på møderne mellem de kongresdelegeredes og hovedstyrelsesmedlemmet. Opgaven
blev løst mellem punkterne 9 og 10 på fredagens mødeplan.
9. Indkomne forslag.
Forslag fra FKS Nordsjælland
Birgit Fixen, kreds 028 fik ordet for at fortælle hvad hun ikke mente at havde fået svar på under
formandens beretning. Det blev til følgene punkter:
Ønske om flere seniorboliger i DLF, herunder debat om DLF’s og KLF’s boliger og hvilke betingelser der skal
til for at opnå en af dem.
Spørgsmålet fra ”det grå guld” til ”Ældrebyrde” var af national karakter, vi venter spændt på om en DLF
pensionist også er med i Faglige Seniorer.
10. Valg af kongresdelegerede for fraktion 4 for perioden 1.4.2020 – 31.3.2022.
a. Kort præsentation af kandidaterne.
b. Bilag vedlagt: kandidatliste, vedtægter for Danmarks Lærerforening vedr. Retningslinjer for
lokale valg
Til dette punkt var de 2 kandidater – Jette Sulsbrück, kreds 023 og Doris Steengaard Villumsen, kreds 153 –
der ikke var årsmødedeltagere inviteret. Ved punktets start var der indkommet endnu en kandidat Birgit
Fixen, kreds 28. Seddel med kandidat og suppleanter blev afleveret til valgudvalgets formand. De 12
kandidater trak herefter lod om rækkefølgen for deres præsentationer. Herefter gik man over til den
egentlige valghandling. Blandt de 52 stemmeberettigede.
Valgudvalget uddelte og indsamlede stemmesedler og bekendtgjorde efter en optælling valgresultatet.
Valgt blev:
Steen Back Henriksen,
kreds 080
238 stemmer
Grethe Funch Pedersen,
kreds 051
236 stemmer
Kaja Eggers Rasmussen,
kreds 021
185 stemmer
Kjeld D. Carlsen,
kreds 071
184 stemmer
Kim Overbye,
kreds 132
161 stemmer
Palle Dons-Heltoft,
kreds 091
157 stemmer
Preben Huus,
kreds 122
143 stemmer
Anna Winifred Pedersen,
kreds 041
131 stemmer
Lars Storgaard,
kreds 100
130 stemmer
Doris Stengaard Villumsen, kreds 153
115 stemmer
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Blev ikke valgt:
Birgit Fixen
Jette Suslbrück

kreds 028
kreds 023

11. Eventuelt
Til et kommende årsmøde vil man gerne sidde i blandede grupper, så man kan diskuterer på tværs af de
enkelte FKS.
Greths Funch Pedersen takkede for genvalg og overrakte gaver til de afgåede kongresdelegerede.
Dirigenten overrakte Børge Pedersen en gave for veludført referentarbejde gennem alle årene.
Til sidst takkede Grethe Funch Pedersen Kaja Eggers Rasmussen for stringent ledelse af årsmødet.
Referent Kjeld D. Carlsen
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