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Forhandlingstid
Måske har du, som medlem, gået et stykke tid
og undret dig over, hvad der egentlig sker med
de lokale forhandlinger om arbejdstid mellem
Odense Lærerforening og Odense Kommune?
Måske har du tænkt, at det da var mærkeligt,
at man slet ikke får nogen information om,
hvordan forhandlingerne egentlig går - og hvad
der forhandles om?
Får vi en aftale - og hvilken én af slagsen, har
du måske tænkt?
Og forhandlingerne har ganske rigtigt været i
gang i en del måneder nu, faktisk siden efteråret. Efter nytår er det KL, der forhandler for
Odense Kommune.
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Men det er begrænset, hvor meget der kan orienteres fra forhandlingerne, mens de står på.
Fordi der i alle forhandlinger af denne art er en
aftale mellem parterne om, at man ikke går ud
og fortæller vidt og bredt om alt, hvad der er på
forhandlingsbordet.
Så derfor er der hverken tale om forsømmelse,
forglemmelse eller fortielse - men om forhandlingsforståelse.
Så snart noget kan lægges frem, bliver det lagt
frem!
Men det er ingen hemmelighed at røbe, at
Odense Kommune har valgt at lade lærernes
arbejdstidsaftale indgå som et element i finansieringen af den sammenhængende skoledag.
En finansiering, som der i øvrigt fortsat er
betydelig uklarhed over. Det er nu en anden
historie.

Nærliggende er det, at man så blot kunne lade
den nuværende aftale fortsætte helt uændret et
år mere.
Den mulighed har Odense Lærerforening da
også opfordret til. Men Odense Kommune har
afvist denne smidige løsning.
Der tegner sig derfor tre muligheder for en lokal
arbejdstidsaftale:
1. En A08-aftale, der ændres i forhold til nu.
2. En A05-aftale, som indgås mellem parterne.
3. En mødeplan efter A05.
Din tillidsrepræsentant kan uddybe elementerne i ovenstående, hvis du gerne vil vide mere.
De to første muligheder betyder, at man når til
enighed ved forhandlingsbordet.
Den sidste mulighed er resultatet, hvis man
ikke kan blive enige.
Så skal skolelederen udarbejde fuldstændigt
detaljerede planer for hver enkelt lærer eller
børnehaveklasseleder, dag for dag, time for
time.
Den arbejdsplan skal man så følge. Og dermed
punktum.
Det får man jo ikke meget fleksibilitet og professionelt råderum ud af. Noget, der ellers gavner
både eleverne, lærerne og folkeskolens fremtid.
Som sagt er det ikke meget, der kan lægges
frem, så længe forhandlingerne stadig står på.
Men så snart der er noget nyt, fortæller vi det.
Hold dig orienteret på vores hjemmeside
www.odenselaererforening.dk
Forhandlingstiden nærmer sig sin afslutning.

Sideløbende med de lokale forhandlinger om
arbejdstid er der desuden centrale forhandlinger mellem DLF og KL.
I Odense udløber den lokale aftale til sommer,
og på den ene eller anden måde skal der findes
en arbejdstidsløsning lokalt, indtil den centrale
aftale træder i kraft, hvilket formentlig vil ske
i 2014.

fl.
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Succesdirektør:

Folkeskolen løser sine opgaver flot
Det er absolut muligt for
danske firmaer at klare
sig i konkurrencen på det
internationale marked.
Ikke mindst i kraft af
de kvaliteter, som folke
skolen giver de danske
medarbejdere. Det mener
Jens Haugaard, direktør
i den danske afdeling af
Hydac, der har hele verden
som sin arbejdsmark.
Af Kim Jørstad,
journalist i
Tekstsnedkeriet
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– Vores succes har en hel del med den danske folkeskole at gøre, fastslår
Jens Haugaard.
Lige nu er Hydac i Langeskov ved at
levere elementer til et enormt affaldsforbrændingsanlæg i Florida. En
kæmpeordre, som virksomheden har
fået hjem på trods af, at Langeskovvirksomheden blot er en relativ lille
brik i en international koncern med
7.000 medarbejdere. På Hydac i Langeskov går det så godt, at omsætningen år for år stiger med 20 %
- svarende til firmaets målsætning.
Arbejdsstyrken øges årligt med cirka
10 %, og på direktørens kontor står
to små statuetter af springende gazeller – de synlige beviser for, at Hydac
Langeskov flere gange har modtaget
priser som gazelle-virksomhed.
– Vores succes har en hel del med den
danske folkeskole at gøre, fastslår
Jens Haugaard. – De danske medarbejdere kan ganske enkelt noget,
som de andre ikke kan. Det handler
om kreativitet, vilje til innovation og
forandring, en sund kritisk sans og
en udpræget evne til at tage ejerskab
og ansvar.

Enorm forskel
– Jeg kan tydeligt se forskel på, hvordan medarbejderne reagerer alt efter,
hvilket land de er fra, forklarer Jens
Haugaard. – Faktisk er der sindssygt stor forskel! I Skandinavien er
vi dog meget ens, men svenskerne
er nok mere konsensussøgende, end
vi andre. Og når de har truffet en
beslutning i enighed, så holder de
fast ved den. Tyskerne gør helst ikke
ret meget, uden at chefen har sagt ok,
men når han så har sagt det, så parerer man ordre.
– Hvis jeg præsenterer mine folk for en
beslutning, så forholder de sig kritisk
til den. Heldigvis er det konstruktivt
kritisk, og når det er sådan, så betyder det, at min beslutning bliver testet
på en god måde. Det er kun sundt at
sætte spørgsmålstegn!
Ganske på samme måde er der forskellige måder at reagere på, når en
kunde kommer og forklarer, at han
har brug for en speciel pumpe. Den

tyske medarbejder vil typisk sige ”Den
klarer vi” og sørge for, at kunden
får præcist, hvad han har bedt om.
Den danske medarbejder forholder
sig kritisk og spørger ind til, hvad
kunden egentlig har brug for. På den
måde, når vi ofte frem til at vi levere
et produkt, som endnu bedre opfylder
kundens behov, end kunden forventede det.
– Den evne handler en hel del om
empati. Jeg oplever simpelt hen, at
vi som danskere generelt er gode til
at indleve os i andre menneskers
situation.

På linje med Singapore
– Hvis jeg internationalt skal sammenligne Danmark med en anden
nation, så er det Singapore. De ligner
os. Sikkert fordi det også er en lille
nation blandt store. De er nødt til at
være lydhøre over for omgivelserne.
Når jeg besøger tyskerne på deres
hjemmebane, så overholder de naturligvis deres egne spilleregler; de snak-
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tysk og forventer, at jeg gør det
➤ ➤ ➤ ker
samme. Som borger i en lille nation
skal jeg vise indføling med deres
omgangsformer. På samme måde skal
de ikke tilpasse sig vores måde at
være på - og da slet ikke vores sprog.
– Det har vel noget med en kultur og
en folkekarakter at gøre, men jeg tror
bestemt også, at en stor del af forklaringen ligger i den dannelse, som
folkeskolen giver eleverne, vurderer
Jens Haugaard. – Det er også forældrenes ansvar, men skolen har klart
en interesse i at bidrage til, at det er
sådan.
- For mig at se er den form for dannelse langt vigtigere end gode karakterer, paratviden og færdigheder af meget konkret
karakter.
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der forlader skole uden at kunne
læse. Det er selvfølgelige et problem,
og skolen har pligt til at se problemerne.
– Jeg har også oplevet, at vi har haft
medarbejdere, der ikke kunne læse.
Det er et problem, men så må vi løfte
det, og det har vi gjort ved at give dem
nogle kurser, så de kom efter det. For
nylig kom det frem, at handelsskolen,
Niels Brock i København, sorterer en
del ansøgere fra, fordi deres grundlæggende færdigheder ikke er gode
nok. Det er helt i orden, for det ville
være at stikke dem blår i øjnene at
lade dem begynde på en uddannelse,
som de ikke kan gennemføre. Men
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hele livet. Det, vi klarer os på som
virksomhed, er i høj grad forandringsvilje. Måske kommer jeg hjem med en
ordre, der kræver, at organisationen
gearer om. Så skal vi være parate til
det, også når vi hver især skal flytte
os personligt. Det er på den måde, vi
er i stand til at vinde ordrer hjem til
virksomheden.
– Sådan er det vel også med livet
som helhed. Min kone og jeg tager
for eksempel vores liv op til kritisk
revision hvert femte år. Vi kigger lidt
bagud, men vi skitserer også nogle
drømme for de kommende år: Hvad vil
vi gerne nå? Hvad vil vi gerne opleve
og se?
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Personlig
hed frem for
faglighed

Vigtigt, at PISA
ikke er vigtigt
– Det er da for eksempel
meget godt med PISA-undersøgelser og den slags, når bare vi kan blive
enige om, at det ikke er vigtigt!
– Vi kigger heller ikke på eksamensbeviser, når vi ansætter folk. Her siger
vi, at attitude betyder langt mere end
færdigheder. Den, der får 12 i alle fag,
men som er udbrændt i forhold til at
tage ny viden til sig, kan vi simpelthen ikke bruge.
– Faglighed er naturligvis ikke ligegyldigt. Der er en del debat om elever,

Det handler mere om personlighed
end om faglighed, når talen er om
skolens kvaliteter.
forhåbentlig tager Niels Brock konsekvensen og giver dem chancen med
en form for forberedelseskursus.

Lære hele livet
– Den, der forlader folkeskolen efter
9. klasse, og efter min mening meget
gerne 10. klasse eller efterskolen,
skal helst være indstillet på at lære

Alt i alt handler det
mere om personlighed end
om faglighed, når talen er om skolens kvaliteter set i Jens Haugaards
optik.
– Man skal lære for livet og ikke
for erhvervslivet, understreger han,
men lægger samtidig vægt på, at der
meget gerne må være en særdeles
tæt kontakt mellem erhvervslivet og
skolerne. – Jeg snakkede for nylig
med en 16-årig dreng, fortæller direktøren. – Jeg spurgte ham, hvad han
ville være. Svaret var, at det kom an
på, hvor han kunne få en praktik-
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plads. Sådan et svar gør mig lidt trist
ved mode. I min egen ungdom var der
næsten frit valg på alle hylder. Og ofte
er det jo sådan, at ens interesse og
lyst til arbejdsopgaverne bliver styret
hen mod det, man magter. På den
måde hænger interesse og evner ofte
sammen.
– Jeg inviterede knægten på besøg på
Hydac, og nu er det endt med, at han
skal i en form for praktik hos os mens
han går i 10. klasse. Kan han lide det,
så har jeg en praktikplads til ham.

Ingeniørerne lærer at lege med
Lego
På den nærliggende Langeskov Skole
arbejder 8. og 9. klasserne med robotteknik – også i så høj grad, at et hold
herfra for nylig vandt en konkurrence
udskrevet af Lego-koncernen.
Jens Haugaard sidder i skolens Advisory Board, og ad den vej er en aftale
kommet i stand, hvor skoleeleverne
skal på besøg på Hydac for at lære
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virksomhedens ingeniører lidt om at
lege med Lego.
– Til næste efterår er det tanken, at
vi i Kerteminde Kommune vil holde
en form for jobdag, hvor Jobcentret,
alle virksomheder af en vis størrelse,
uddannelsesinstitutioner og andre
deltager. Så kan eleverne fra de ældste klassetrin gå rundt og snuse lidt
til lugten i bageriet. Forhåbentlig får
de et indtryk af den forholdsvis lukkede verden, som arbejdsmarkedet er.
– På den måde vil jeg bestemt gerne
være med til at åbne erhvervslivet
mod skolerne, siger Jens Haugaard
– Hvis børnene skal kunne vælge
efter interesse, skal de jo også vide
mere om, hvad der er at vælge imellem. Vi skal informere dem og hjælpe
med at motivere dem i den rigtige retning. Set med min egen virksomheds
øjne, så skal vi gøre os fortjente til at
få de rigtige lærlinge.
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Spare- og låneforeningen
for lærere og lærerinder
i Odense
afholder ordinær
generalforsamling
på Risingskolen
mandag den
18. marts 2013
kl. 16.00 til ca. 17.30.
Dagsorden iflg.
foreningens vedtægter.
Tilmelding på
tlf. 6613 3459
senest
onsdag den 13. marts
er nødvendig.
P.b.v.
Lise Bober/
Poul Erik Hubert

Fotos: Maria Giørtz-Behrens
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Kunde i Sparekassen Faaborg
- med kontante fordele for dig

Som medlem i Spare- og Laaneforeningen for lærere og lærerinder i Odense
har du muligheden for at blive kunde i Sparekassen Faaborg på særligt favorable vilkår.
Ring og hør nærmere om dine muligheder
- et skifte til Sparekassen Faaborg er hverken dyrt eller besværligt.

Odense City
Søndergade 17
5000 Odense C
Tlf. 6548 5100

Følg med i

OK 13
Følg med her:

dlf.org

facebook.com/dlforg

Twitter - @andersbondo

Tillidsrepræsentanten er din genvej til viden om
forhandlingerne. Af TR vil du løbende blive orienteret
om, hvordan forhandlingerne udvikler sig.
Du kan selv følge med i alle nyheder fra DLF på
dlf.org eller på facebook.com/dlforg. Her har du
mulighed for at abonnere på nyheder, så du får et praj
direkte, når der er nyt. Du kan også følge formanden
på Twitter - @andersbondo
Også medlemsbladet Folkeskolen har en fyldig OK 13
dækning, som suppleres af bladets hjemmeside –
folkeskolen.dk – hvor du også kan abonnere på
nyheder.
I særlige situationer vil foreningen sende mails
direkte til de medlemmer, vi har mail-adresser på.
Du kan oplyse din mail og mobilnummer på
”Min Side” på hjemmesiden.
Du vil kunne se i medierne, at vi hele tiden arbejder
for, at foreningens synspunkter bliver en væsentlig
stemme i den offentlige debat – både om skolen og
om overenskomstforholdene.

folkeskolen.dk
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Efteruddannelse med fokus på, hvad der virker
Odense Lærerforenings forslag til kompetenceløft i forbindelse
med den påtænkte længere sammenhængende skoledag
Odense Lærerforenings forslag til
efteruddannelse bygger på, hvad
der forskningsmæssigt virker i forhold til elevernes udbytte af undervisningen. Forskningen peger entydigt på, at det er læreren, der er
den vigtigste enkeltfaktor for, hvor
godt børnene lærer, (jf. Hattie og
Dansk Clearinghouse, se nedenfor).
Vi foreslår derfor følgende fire
uddannelsesforløb:

1. Fagdidaktik og evaluering,
PD-modul

45 mio. kr., regeringen har afsat til
bl.a. lærernes efteruddannelse.

2. Didaktik og klasserumsledelse,
PD- modul

Odense Lærerforening har tidligere
gjort opmærksom på, at det haster,
hvis ikke efteruddannelsesmillionerne skal blive brugt af andre kommuner, da midlerne bliver fordelt
efter først-til-mølle-princippet.
Det ville være så ærgerligt, hvis det
sker igen.

3. Undervisningsdifferentiering,
PD- modul
4. Pædagogisk diplomuddannelse i
specialpædagogik
Vi håber, at Odense Kommune
denne gang når at få del i de ekstra

Hvad virker, ifølge John Hattie:
John Hattie sammenfatter de mere
end 50.000 forskningsprojekter i
seks punkter om, hvordan læreren
kan bidrage til elevers læring:
1.
Først er det væsentligt at konstatere, at undervisning faktisk gør en
forskel. Ganske vist spiller elevernes
sociale og intellektuelle baggrund
en stor rolle, men lærerne og deres
undervisning har også væsentlig indflydelse på, hvor meget eller lidt elever lærer. Og undervisning har langt
større indflydelse end skolen som
institution, herunder skoleledelsen.
Det er vigtigere at have en god lærer
end at gå i en god skole.
2.
For det andet skal lærere være
ledende, styrende og instruerende
i undervisningen. De skal aktivt,
målrettet, engageret og omsorgsfuldt
søge at fremme elevernes læring. Det
duer ikke, at læreren blot skaber
rammerne og trækker sig tilbage i en
rolle som facilitator eller konsulent.
Læreren skal være den drivende
kraft i undervisningen.
3.
For det tredje skal læreren have
viden om og kontakt med, hvad der
sker i hovedet på den enkelte elev.
Enhver elev har sin egen måde at
søge at få mening på i nyt stof og
har brug for feedback og nye udfordringer i forhold til sin hidtidige
forståelse. Den gode lærer formår at
have føling med alle elevers læring og
at lede dem videre til mere avanceret
læring.

4.
For det fjerde: God undervisning er
velstruktureret, planmæssig og målrettet. Læreren skal ikke blot have
føling med, hvor de enkelte elever er
nu, men også have en klar plan for,
hvor de er på vej hen, og hvordan
man kan konstatere, at de er på
rette vej.
5.
For det femte skal læreren bistå
eleven med at konstruere og udvikle
sin viden fra det basale til det mere
avancerede og komplekse. Herunder
skal læreren inspirere til den rekonstruktion af utilstrækkelige eller forkerte forhåndsopfattelser, der er en
nødvendig del af at bevæge sig mod
en mere avanceret forståelse.
6.
Endelig, for det sjette, skal atmosfæren i klasserummet og på skolen
være positiv og støttende, således at
man betragter fejl og misforståelser
som et bidrag til at lære mere. Eleverne må ikke være bange for at blive afsløret i fejl eller i at have ’huller’.
Undervisning, hvor læreren leder,
opstiller krav og forventninger,
instruerer og giver feedback, virker
langt mere inspirerende på elevers
læring. Planter vokser, hvad enten
gartneren har forventninger til dem
eller ej. Børn er ikke planter, men
mennesker. Derfor er det, ifølge John
Hatties metastudier, lærerens engagement og faglige og pædagogiske
dygtighed, der gør forskellen.

Venlig hilsen
Odense Lærerforening

De tre vigtigste lærer
kvalifikationer, ifølge
Dansk Clearinghouse:
Relationskompetence
- at kunne skabe gode forhold
for det, som OECD kalder ”the
gatekeepers of learning”, nemlig ”emotions” og ”motivation”.
Læreren skal kunne skabe så
gode relationer til eleverne som
individ og som klasse, at eleverne ønsker at følge læreren i
dennes undervisning. Når læreren underviser, så er det at
”vise undere” - at lade eleven
opleve ting, som eleven ikke på
forhånd vidste, var interessante.
Det kræver tillid til læreren at
lade sig lede til læring.
Klasserumsledelse
- at lede elevernes læring og
at sikre ”regelledelse”. Læreren
skaber en kultur i klassen, hvor
læring sker gennem fællesskab
og samarbejde. Det betyder
også, at eleverne i fællesskab
sikrer samværsreglernes overholdelse.
Faglige og fagdidaktiske
kompetencer
- at læreren brænder for sit fag
og kan smitte med lysten til at
lære. Læreren kender ikke blot
sit fag men til fagets kulturelle
og demokratiske sammenhæng,
og læreren ved via sine pædagogiske, psykologiske og didaktiske kompetencer, hvad der skal
til, for at eleverne lærer faget.
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Anders Bondo
løber risikoen for at blive
kåret til helt af mig!
Af Claes Kastholm,
forfatter, samfundsdebattør
Det meste af det udspil til folkeskolereform, som skulle have været
regeringens store lanceringsnummer
i denne uge, hvis ikke Uffe Elbæks
afgang havde taget opmærksomheden, ligner noget vi kender fra den
tidligere borgerlige regering. Inklusive
det indbyggede forsøg på at få ram på
lærerne. Ikke så mærkeligt: Det er de
samme embedsmænd, der har udformet planerne.

8

I Centraladministrationen har økonomerne fortrængt de mere traditionsbevidste og fagligt alsidige jurister
og andre fagligt velfunderede. For
Undervisningsministeriets vedkommende har økonomernes magtovertagelse betydet, at hvor der før herskede
konsensus mellem embedsværket og
lærerne, hersker der i dag noget, der
ligner fjendskab. Set fra lærerside er
ministeriet egenrådigt og laver planer,
der ikke kan fungere i virkeligheden.
Set fra ministeriets side er folkeskolens lærere og gymnasiets lektorer
nogle, der skal trynes, og synspunktet blev overtaget af den borgerlige
regering og også den nuværende. Der
er kun en forskel i ordvalg og tonefald mellem en undervisningsminister Troels Lund Poulsen, Venstre, og
en undervisningsminister Christine
Antorini, Socialdemokratiet.
Regeringen mener, tror, fornemmer
og føler på en række områder, hvor
mennesker med forstand på tingene
ved. Man ved f.eks., at flere timer i sig
selv ikke giver bedre faglige resultater.
Inden for OECD-området klarer de
finske skoleelever sig bedst - men de
har færrest timer.

MAN VED OGSÅ, at de engelsktimer,
som regeringen vil have ind allerede i
første klasse, er bedre brugt senere i
skoleforløbet. Om heldagsskolen er en
god idé, ved vi ikke. De eksisterende
erfaringer siger både for og imod. For
taler, at vi jo i forvejen kasernerer
vores børn det meste af dagen. Vi lever
jo i et børnefjendsk samfund. Imod
taler dels, at man risikerer at gøre en
del børn endnu mere lede ved skolen,
dels at man udhuler grundlaget for
hele det aktive fritidsliv i sportsklubber osv., der foregår efter skole og om
aftenen. Ligesom i 1700-tallet ser vi
vores børn som ufuldstændige voksne
- det er igen homo economicus, der
spøger: I lighed med far og mor skal
barnet vende udmattet hjem efter en
lang arbejdsdag.
I sig selv er det positivt, at reformen
vil fremme sammenhængen mellem
fagenes teoretiske og praktiske del.
De intellektuelt svagere elever har
altid haft svært ved at tilegne sig stoffet ad rent boglig vej. Her kan praktisk
beskæftigelse med, hvad fagene faktisk kan bruges til, være et fantastisk
pædagogisk redskab. Men det har sine
grænser. I sin kommentar til reformen
har Akademiet for de Tekniske Videnskaber allerede peget på, at det langt
fra er tilstrækkeligt at opruste med
aktivitetstimer, hvor bl.a. lærdommen
fra natur- og tekniktimerne bruges
praktisk. Akademiet mener, at der er
behov for mere konkret undervisning
inden for natur og teknik. Dette er rigtigt. Man kan ikke lege sig til det hele.
Her fejler reformen fatalt og gentager
dermed 1970’ernes katastrofe.

DET ER DET ene problem. Det andet
problem vedrører konflikten om
lærernes arbejdstid. Modsat Helle
Thorning-Schmidt, Christine Antorini og alle de andre, der tror, føler
og fornemmer, så har jeg - ligesom lærerformand Anders Bondo
Christensen, uden sammenligning
i øvrigt - mange års undervisnings
erfaring. I mit tilfælde fra gymnasiet,
militæret og universitetet. Desuden
har jeg været ministerielt beskikket
censor ved lærerseminarierne. Det er
længe siden, og undervisning i folkeskolen er blevet meget vanskeligere
end det, jeg har prøvet, men der er
to meget krævende vilkår, som aldrig
ændrer sig: Du er hele tiden tæt på
mennesker, som er afhængige af dig,
og du er hele tiden på, ligesom en
skuespiller. Fejler du, er det både dig
selv og eleverne, det går ud over. Du
skal have en plan for timens forløb,
du skal samtidig være intenst til stede
og kunne improvisere, mens du upåfaldende leder begivenhederne hen
mod målet, og hvis ikke du er overordentlig velforberedt, bliver timen
kedelig eller kaotisk for eleverne og et
helvede for dig selv.
Den nye folkeskolereform rummer
kimen til sin egen fiasko, fordi de
pædagogisk uvidende politikere og
embedsmænd ikke tager i betragtning,
at den undervisningsform, som er det
egentlig nye i reformen, er enormt ressourcekrævende. Det kræver endnu
mere forberedelsestid til lærerne at få
det teoretiske og praktiske til at spille
sammen, hvis ikke skolen skal blive til
en langstrakt tur i spejderhytten.
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Derfor er det absurd at ville klemme
flere undervisningstimer ud af lærerne. De har snarere behov for flere
timer til forberedelse, koordinering,
logistik, og jeg skal ikke benægte, at
Anders Bondo løber risikoen for at
blive kåret til helt af mig. Forladt af
politikere, embedsmænd og opinion
kæmper han ene mand for, at det,
vi foretager os med skolen, ikke skal
bygge på følelser, fornemmelser og
tro, men på tilgængelig viden og realisme. Det vil sige: Ikke på pop, men
på kvalitet.
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Anders Bondo, arkivfoto

Claes Kastholm havde denne klumme
i Berlingske søndag den 9. december.
Den bringes i sin fulde længde med
forfatterens tilladelse.
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Generalforsamling 2013
Fredag den 15. marts kl. 15.30
Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel

Foreløbig dagsorden
Kl. 15.30: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv.
Kl. 16.00: Den mundtlige beretning mv.
Efter formandens beretning er Rasmus Willig gæstetaler

10

1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere

3.

Formandens beretning
Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde optrykkes i
LærerBLADET nr. 1

4.

Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond

5.

Indkomne forslag (Frist: 1. marts kl. 12)

6.

Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter,
jf. § 16

7.

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

8.

Eventuelt

Forslag til endelig dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 1. marts kl. 12.
Dørene åbnes kl. 15.00. Der serveres kaffe og brød. Gratis P-billet kan afhentes i hotellets
reception.
Der serveres en sandwich i løbet af eftermiddagen.
Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte,
der forud har betalt for arrangementet efter generalforsamlingen.
Arrangementet omtales særskilt i LærerBLADET, samt annonceres på plakat på s kolerne,
TR Skolekom og www.odenselaererforening.dk
Styrelsen
Anne-Mette K. Jensen
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ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 192, 5000 Odense C

ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82
Klaregade 192
5000 Odense C
Tlf. 6612 6890
Fax 6591 8560

DLF / A Fyn:
Klaregade 71
5000 Odense C
Tlf. 7010 0018

Åbningstider:		
Mandag-torsdag: 9.00-15.00. Fredag: 9.00-13.00
Formanden træffes efter aftale.

Formand:
Anne-Mette Kæseler Jensen
Åløkkevænget 34
5000 Odense C.
Tlf. 2330 1268
Næstformand:
Charlotte Holm

Fraugde Byvej 3B
5220 Odense SØ
Tlf. 5071 0984
Bent Th. Hansen
konsulent

Lærerkredsene på Fyn
arrangerer

Fælles fynsk
forældremøde
om folkeskole
reformen
Onsdag den 6. marts
kl. 19 - 21
på UCL, Asylgade
Mød bl.a. fynske folketings
politikere, fagfolk og
samfundsdebattører.
Alle er velkomne!
Din TR ved mere om
arrangementet - eller se på
www. odenselaererforening.dk

Bo Tryggedsson
konsulent

Indhold i dette nummer:
Flemming Andersen
konsulent

E-mail: 082@dlf.org
Ulla Krusaa
sekretær

Tine Skov Hansen
sekretær

www.odenselaererforening.dk
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