Generalforsamling 2015
Fredag den 13. marts kl. 16.00
Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel

Endelig dagsorden
Kl. 16.00:
Gæstetaler:

Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv.
Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening

1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere

3.

Formandens beretning
Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde findes på hjemmesiden og
på Skolekom

4.

Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond

5.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6.

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

7.

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

8.

Eventuelt

Dørene åbnes kl. 15.30. Der serveres kaffe og brød.
Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte,
der forud har betalt for arrangementet.
Arrangementet annonceres bl.a. på hjemmesiden.
Styrelsen
Anne-Mette K. Jensen
4. marts 2015 / 090z/BTH/uk
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1.

Generalforsamlingen indledes af formanden, der leder valget af dirigent

2.

Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden

3.

Generalforsamlingen godkender stemmetællere

4.

Styrelsen udpeger referent

5.

Dirigenten påser, at god parlamentarisk orden opretholdes
Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser

6.

Generalforsamlingen eller styrelsen kan bestemme, at dele af generalforsamlingen
afholdes som lukkede møder

7.

Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten
bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning

8.

Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten.
Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst begære ordet, ligesom
dirigenten kan tillade en kort svarreplik

9.

Dirigenten kan stille forslag om, at taletiden begrænses eller, at debatten afsluttes
straks efter de indtegnede talere
Formanden og forslagsstilleren er dog ikke omfattet af taletidsbegrænsning, ligesom
formanden og forslagsstilleren bevarer retten til at begære ordet uanset, at det er
besluttet at afslutte debatten efter de indtegnede talere

10.

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes §§ 25 og
26, hvorefter vedtagelse af vedtægtsændringer kræver en majoritet på 2/3 af de
afgivne stemmer
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Forslag til:

Faglige forhold
- herunder OK-15

Arbejdsmiljø
Skolepolitik
Pædagogik
Foreningen
Organisationen
Andet
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F R I K Ø B 2015 / 2016
Årlige timer

Formand

1924

Næstformand

1630

Udvalgsformand og øvrige
ST-medl. min. 385 timer

3440

Pulje til løsning
af konkrete opgaver
226
_______________________________
Samlet til frikøb

7.220
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YDELSER TIL STYRELSEN, TR, TR/S,
AMR og KONTAKTPERSONER 2015 / 2016

1.

Vingaver til ST, TR og kontaktp. á 700 kr.
Vingaver til TR/S og AMR

2.

á 200 kr.

Indplacering af OLF’s formand og næstformand:
Formanden aflønnes med den til enhver tid
gældende slutløn, jf. PDK-overenskomsten,
+ 20.000 kr. (31.03.00).
Næstformanden: For den andel, næstformanden
frikøbes af Odense Lærerforening, aflønnes denne
med 86 % af formandens lønindplacering.
For begge gælder:
Der foretages indbetaling til en supplerende
pensionsordning, beregnet som den aktuelle
lærerpensionssats (Aktuelt: 17,3 %) af forskellen
mellem aktuelt løntrin og aktuel samlet lønudbetaling.
Beregningen foretages på samme måde som i
Lærernes Pension.
Hovedstyrelsens fratrædelsesordning for almindelige
hovedstyrelsesmedlemmer følges.
Der stilles telefon, internetopkobling og avis til
rådighed.
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3.

Org./ -rejser o.l. med overnatning
Til ST, TR, kontaktpersoner og suppleanter ydes
time-dagpenge efter gældende regler.
Til medlemmerne på DLFs og OLFs åbne kurser o.l.
ydes time-dagpenge efter gældende regler.

4.

Kompensationsydelser til ST
Til ST-medlemmer (ekskl. formand og næstformand)
gives flg. ydelser som kompensation for ikke opnåede
funktionstillæg, samt for at stille pc og printer til
rådighed:
Udvalgsformænd i faste udvalg:
(31.03.00)

8.600 kr.

Andre ST-medlemmer:
(31.03.00)

4.300 kr.

Begge beløb er inkl. det til enhver tid gældende
pensionstillæg på lærerområdet (Aktuelt 17,3 %).
Der stilles internetopkobling til rådighed.
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Indstilling:

Medlemmer omfattet af lockout:
- uden lån

199 kr. / måned

- med lån

199 kr. / måned i kontingent
420 kr. i lånetilbagebetaling.
I alt 619 kr. - men to særskilte opkrævninger.

Medlemmer ikke omfattet af lockout:
-

gælder alle medlemmer, der ikke har
været omfattet af lockouten, også
nye medlemmer.

-

Dog ikke:
Ledige medlemmer og medlemmer
med kontingentnedsættelse
(de betaler andel af 199 kr. men ikke
konfliktkontingent)

Dobbeltorganiserede psykologer:

Fraktion 4: 1257 kr. pr. år

619 kr. / måned:
Alm. kontingent: 199 kr.
Konfliktkontingent: 420 kr.
Opkræves samlet.

512 kr. / måned + DP-kontingent
Uændret kontingent i forhold til i dag.
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Forslag

Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015

Kvalitet i undervisningen
Lærerne i Odense Kommune har ambitioner om at yde god undervisning af høj kvalitet. Høj kvalitet i
undervisningen kræver, at lærerne har mulighed for at præstere en velforberedt undervisning, der
løbende evalueres og målrettes eleverne. Det er afgørende, hvis vi skal lykkes med at opfylde
målene i folkeskoleloven og med inklusionen.
Odense Kommune har gennem flere år nedprioriteret folkeskolerne og er derfor endt som nr. 98 af
landets 98 kommuner, når det gælder, hvor mange penge, man bruger pr. elev. De øgede centrale
krav i skolereformen og Odense Kommunes nedprioritering har skabt en enorm ubalance. Det har
alvorlige konsekvenser for både Odenses elever og medarbejdere. Elevernes testresultater er
stagneret, karaktergennemsnittet er faldende og under landsgennemsnittet, lærernes trivsel er lav
og sygefraværet steget.
Odense Kommune har desuden indtil nu ikke ønsket at indgå en lokal aftale for lærerne. Det har
medført en situation med manglende fleksibilitet, vilkårlighed og ubalance på bekostning af kvalitet
og faglighed.
Trivsel, godt arbejdsmiljø og høj social kapital er afgørende for engagement, effektivitet og kvalitet.
Vi opfordrer politikerne til at prioritere og investere i folkeskolen og til at indgå en lokalaftale, så der
kan findes løsninger sammen med lærerne – ikke mod lærerne. En fælles aftale der kan medvirke til,
at vi sammen kan løfte den vigtige opgave, som folkeskolen har.

Skab rammer, der giver lærerne mulighed for at skabe kvalitet i undervisningen - for
eleverne i Odense.

