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Forord: 
 
Den samlede beretning består af denne skriftlige beretning og den mundtlige beretning, som vil blive frem-
lagt ved generalforsamlingen 14. marts 2017. 
 
I offentligheden, i pressen, på skolerne og i lærerforeningen centralt og lokalt debatteres folkeskolen og 
dens vilkår ivrigt. Her har vi som lærerforening, som kreds og som medlem en særdeles betydningsfuld 
stemme, og det er derfor vigtigt, at du deltager aktivt i den debat. 
 
På dette års generalforsamling vil vi involvere medlemmerne, så vi i fællesskab kan være med til at skabe 
et arbejdsliv, der giver medlemmerne mulighed for igen at opleve, at de lykkes med opgaven. Ved at møde 
op til generalforsamlingen kan du være med til at præge Midtvendsyssel Lærerkreds’ arbejde med at nå 
dette mål, så medlemmernes holdninger direkte kan afspejles i den vision og de indsatsområder, vi som 
kredsstyrelse lægger for fremtiden.    
 
Vi vil bruge årets generalforsamling på både at se tilbage og især at se frem, og vi håber derfor på stor del-
tagelse fra medlemmerne, hvor vi ser frem til nogle spændende drøftelser. Traditionen tro er der middag, 
hvor de enkelte medlemmer får mulighed for at hygge sig sammen og reflektere over aftenens emner og 
de mange udfordringer, de møder hver dag. 
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Den involverende 
fagforening 
 
 
Kollektive aftaler kan ikke alene sikre lærernes ar-
bejdsvilkår. Lærerne på de enkelte skoler kan også 
selv i fællesskab være med til at påvirke deres ar-
bejdsvilkår. Sådan er tankegangen bag begrebet 
»Den involverende fagforening«, som Anders Bondo har 
introduceret. 

Vi har ikke en central arbejdstidsaftale, og det er ærgerligt, men i stedet for at sætte sig ned og 
vente, har det vist sig, at vi godt kan skabe bedre arbejdsvilkår alligevel. Det handler om at være løsnings-
orienteret. Vi skal være med til at finde nogle løsninger, der gør, at vi bedre kan lykkes med opgaven, og 
det gør vi bedst ved at lytte til medlemmerne. 

Men vi står stærkere i det øjeblik, vi får engageret vores medlemmer, så vi står som en samlet flok. Det er 
os allesammen, der har mulighed for at være med til at gøre noget ved det. Lærerne sammen med leder-
ne, kredsene sammen med kommunerne, lærerforeningen sammen med KL og regeringen. Vi har gode 
eksempler på, at medlemmer på en skole har haft nogle ønsker, som tillidsrepræsentanten efterfølgende 
har talt med lederen om, og i samarbejde har man fundet gode løsninger. Det er sådanne gode løsninger, 
der breder sig i kommunerne.  

Kredsstyrelsen har som led i arbejdet for at gøre fagforeningen mere involverende været på skolebesøg på 
en række skoler. Klokkerholm, Søndergade, Hedegårdsskolen, Toftegårdsskolen, Brovst, Dronninglund, 
Biersted, Ørebro og Saltum skoler har indtil videre haft besøg af os. Det er utrolig vigtigt for os, at vi kom-
mer rundt og besøger skolerne og lytter til, hvad medlemmerne har at fortælle. Og de medlemmer, vi har 
besøgt, giver også udtryk for, at det er meget vigtigt for dem, at vi kommer og oplever deres dagligdag og 
får sat dem mere i spil i forhold til det fagpolitiske arbejde. 

Et andet træk er, at kredsen inviterer lærere fra forskellige grupper til møde på kredskontoret. Vi ved 
godt, at udfordringen er, at lærerne har så forfærdeligt travlt, at de ikke har tid til at mødes, men så må de 
lærere, der kan afse tid til det, deltage, og så må vi håbe at fællesskabet for-
planter sig. Hvis vi kan skabe en tro på, at det hjælper noget at stå sammen i 
et fællesskab, kan vi komme langt. 
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Skolepolitik: 
 
Lange skoledage  
Skolereformen har vendt op og ned på mange ting. 
Den lange skoledag er absolut ikke en gevinst, og der-
for er vi som kredsstyrelse også interesseret i, at kom-
munerne åbner op for konvertering af den under-
støttende undervisning til tolærerordninger. Det me-
ner vi vil give en større effekt undervisnings- og indlæ-
ringsmæssigt, fordi vi får mulighed for at sætte ind 
med holddelinger så både de fagligt svage, mellem-
gruppen og de allerdygtigste får den rette undervis-
ning.  

En undersøgelse, som Epinion har lavet viser, at 30 % 
af landets folkeskoler gør brug af § 16 b til at afkorte 
skoledagen til fordel for undervisning med to voksne 
på et eller flere klassetrin i skoleåret 2016/17. Selv om 
Ellen Trane Nørby som undervisningsminister gav 
kommunerne mulighed for at søge om konvertering, 
har ingen af kommunerne i kredsen benyttet sig af 
det. Dog gives der i Jammerbugt kommune mulighed 
for konvertering i helt særlige tilfælde, og i Brønders-
lev benyttede man lejligheden til at gøre den konfir-
mandforberedende undervisning til en del af den un-
derstøttende undervisning. Som kreds fortsætter vi 
ufortrødent dette arbejde. Kvalitet er at foretrække 
frem for kvantitet. 

 

Inklusion 
Et inklusionseftersyn foretaget sidste år konkluderede 
ikke overraskende, at inklusionen langt fra fungerer 
alle steder, og at der er stor forskel fra kommune til 
kommune og fra skole til skole. Det var bl.a. medvir-
kende til, at ministeren frafaldt målsætningen om, at 
96 % af alle børn skal være en del af den almindelige 
undervisning.  
 
En af de anbefalinger, der kom ud af eftersynet, var, 
at der skal større fokus på den enkelte elevs faglige 
progression og trivsel og en større sikkerhed for, at 
elever med behov får den støtte, de har brug for. En 
anbefaling der står i skærende kontrast til de stigende 
klassekvotienter, manglende tolærerordninger, flere 
undervisningstimer pr. lærer og mindre tid til forbere-
delse. 

Eftersynet viste tillige, at skolens ledere og medarbej-
dere mange steder oplever, der mangler ressourcer til 
arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, og det vi-
ste sig umuligt at gennemskue, om pengene følger 
barnet eller evt. ryger et andet sted hen. Men uanset 

om 
pengene følger barnet 
eller ej, så er der ikke 
penge nok. 

I efteråret gennemførte 
kredsen en inklusionsun-
dersøgelse blandt alle lærere og børnehaveklassele-
dere, der underviser i almenklasser. På trods af for-
skellen mellem Jammerbugt kommune, som har lagt 
visitationen af den udvidede specialundervisning ud til 
skolelederen og Brønderslev Kommune, som endnu 
ikke har gjort det, er resultatet af undersøgelsen næ-
sten ens.  
 

Desværre må vi konkludere, at på trods af gode inten-
tioner om integration, synes ”aben” at hvile på den 
enkelte lærers skuldre.   

 

 
Læringsplatforme 
KL og regeringen vedtog i oktober 2014 en aftale om 
konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ. I 
Brønderslev kommune blev MinUddannelse valgt som 
den foretrukne læringsplatform, og den har været i 
brug fra dette skoleårets start. I starten herskede der 
en del tvivl om, hvor meget platformen skulle bruges, 
og det har givet en del frustrationer hos lærerne, men 
de fleste skoler har heldigvis valgt at sænke overligge-
ren, så implementeringen kan foregå i et tempo, hvor 
det giver mening. Det ændrer dog ikke på den kends-
gerning, at det er et stort ekstra arbejde, som lærerne 
er pålagt i en ellers presset hverdag.  
 
I Jammerbugt kommune valgte man at sende både 
MinUddannelse og MeeBook ud til afprøvning blandt 
tilfældigt udvalgte lærere, og i 11. time er valget fal-
det på  MeeBook, og den vil blive taget i brug fra næ-
ste skoleår.   

  Ja 

Har du elever, der tidligere ville være i et 
tilbud udenfor klassen? 

61% 

Har du elever i din klasse, der ikke får 
den særlige støtte de har behov for? 

78 % 
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Arbejdsmiljø  
 
 
Efter snart 3 år med skolereform og lov 409 kan man 
sikkert på de fleste skoler nikke genken-
dende til, at et godt arbejdsmiljø ikke er 
noget, der kommer af sig selv. De store 
forandringer vi har været igennem i løbet 
af de sidste par år, har udfordret trivslen, 
arbejdsglæden og fællesskabet. Vi ople-
ver alle, at vi skal løbe enormt stærkt for 
at lykkes med opgaven, og alligevel ikke 
kan løse den tilfredsstillende.  

Det betyder, at flere springer pausen 
over og arbejder, mens de spiser, men 
forskningen viser, at det er nødvendigt 
med restitution i løbet af en arbejdsdag, 
og heldigvis er der flere skoler, der har 
fokus på pausens betydning for medarbejdernes trivsel. 

Vi har i kredsen haft fokus på arbejdsmiljøet generelt, og vi arbejder hele tiden på at ruste arbejdsmiljøre-
præsentanterne til at varetage deres vigtige og betydningsfulde indsats ude på skolerne. Bl.a. har vi for 
nylig haft AMR´erne fra Jammerbugt kommune samlet, for at snakke om hvordan kredsen i endnu højere 
grad kan understøtte deres daglige arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø for deres kolleger. I Brøn-
derslev afholder kredsen sammen med forvaltningen møde med TR, AMR og ledere, hvor emnet er lærer-
nes trivsel. 

Der har i år været AMR-valg, og vi glæder os til sammen med såvel gamle som nye AMR-er at sætte fokus 
på et godt arbejdsmiljø. Det falder godt i tråd med DLF’s nye arbejdsmiljøstrategi, hvor et af pejlemærker-
ne netop er at fremme arbejdsglæde og trivsel. Rigtig meget tyder på, at det, at arbejdet opleves som me-
ningsfuldt, og at man som lærer har de nødvendige rammer og vilkår for at kunne lykkes med opgaven, har 
stor indflydelse på arbejdsglæde og trivsel.  

Som kreds følger vi nøje med i resultaterne af de trivselsmålinger, der netop er afsluttet og bruger dem i 
vores arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet på skolerne, ligesom vi aktivt kan gå ind i særlige problem-
stillinger med dårligt arbejdsmiljø. Vi forsøger hele tiden fra kredsens side at påvirke tingene, bl.a. i forbin-
delse med fastlæggelsen af de kommunale budgetter – og i et fremadrettet perspektiv, ved at sætte skole-
politikken og ressourcerne til skoleområdet på dagsordenen i forbindelse med efterårets kommunalvalg.  

Så opfordringen herfra skal lyde, at man ude på arbejdsstederne igangsætter initiativer, der kan styrke fæl-
lesskabet og sammenholdet, og at man støtter op om TR og AMR´s arbejde for at sikre et godt og sundt 
arbejdsmiljø for alle. 
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Arbejdstid – en aftale 
 
I begge kommuner har vi fortsat nogle forståelser af Lov409, henholdsvis et Planlægningsgrundlag i Jam-
merbugt kommune og en Fælles Forståelse i Brønderslev kommune. I Jammerbugt kommune har vi stadig 
en flekstidsaftale, men vi arbejder hårdt på at give lærerne muligheden for mere fleksibilitet og samtidig 
mulighed for at tage noget forberedelse med hjem. I øvrigt et vigtigt parameter i forhold til høj trivsel og et 
godt arbejdsmiljø, og så viser undersøgelser, at fleksibilitet har positive effekter i forhold til at reducere 
antallet af sygedage. 
 
Udarbejdelsen af vores Fælles Forståelse i Brønderslev kommune skabte nye muligheder for lærerne i in-
deværende skoleår. Flekstidsaftalen blev yderligere udbygget med muligheden for at lave puljeaftaler, et 
tiltag, som lærerne fremhæver som værende meget positivt. Puljeaftalerne er endnu et skridt på vejen i 
lærernes professionelle ageren i forhold til den opgave, der skal løses. Et godt skridt på vejen til en egentlig 
aftale. 
 
I løbet af november måned gennemførte kredsen sammen med begge forvaltninger en evaluering af effek-
ten af bilag 4, som blev aftalt ved OK15. Den viste, at opgaveoversigterne var væsentligt forbedret, og at 
der er blevet mere sammenhængende forberedelsestid. Den viste også, at der er ønsker til forbedring, 
hvor især en nedsættelse af lærernes undervisningstimetal kommer ind på en suveræn førsteplads. I Jam-
merbugt var der et klart signal om mere fleksible rammer og mindre tilstedeværelsetid.  
 
Evalueringen kulminerede med et stort møde som KL og DLF holdt, og hvor både ledere og tillidsrepræsen-
tanter, kredse og forvaltningerne deltog. Heldigvis blev det i begge kommuner prioriteret meget højt, og 
der var stor deltagelse fra alle sider. Fra tillidsrepræsentanterne og kredsens side et godt og udbytterigt 
møde. Opsamlingen på møderne er i skrivende stund ikke færdiggjort, men vil i løbet af de næste par må-
neder blive udsendt i et medlemsbrev. 
 
Der har i hele året været et godt og konstruktivt samarbejde med skolechefen i begge kommuner, og vi 
oplever lydhørhed og forståelse for de problemstillinger, vi rejser – samtidig med, at vi forsøger at anvise 
løsninger på samme problemstillinger. 
 

Dialog er godt – men dialog gør det ikke alene – der skal handling bag. 
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Arbejdet i kommunerne 
 
Jammerbugt kommune 
 
Budget 2017 
Igen i år er der sket en besparelse på folkeskoleområdet. Det var dog en lille besparelse i forhold til tidlige-
re. Besparelsen, som ses nedenfor, går på ledelse og administration. Vi må håbe, at det også bliver på 
dette område, at skolerne vil spare, og ikke på lærerstillinger. Det er en opgave, som TR/AMR og øvrige 
medarbejderrepræsentanter i de lokale MED-udvalg vil være opmærksomme på under budgetlægningen. 
 

 
 
På special-området skulle der ikke spares, men der er dog forslag om at omlægge udlægningen af midler 
samt takstbetalingen af den specialpædagogiske ressource. Der bliver visiteret flere elever til de dyreste 
specialtilbud, hvorfor taksten hæves til 175.000, og den samlede tildeling til skolerne sænkes samtidig 
med 3 mio. Det betyder, at skolerne samlet set har knap 4 mio. mindre til inklusionsarbejdet i almenun-
dervisningen. At det samlet set ikke er en besparelse er svært at forstå, og det harmonerer i hvert fald ik-
ke med de udfordringer, som lærerne oplever i forhold til inklusion.  

Tosprogsundervisning 
 
På tosprogsområdet har man nu i et år arbejdet efter en ny model, hvor eleverne har været tilknyttet di-
striktsskolen med mulighed for at komme på modtagehold på 5 skoler. Tankerne om nærhedsprincippet 
kan være godt for den sociale integration af eleverne, og en øget indsats det første år er en styrke, når det 
økonomisk er muligt at give et tilbud, der er både pædagogisk og fagligt kvalificeret. Muligheden for at 
lykkes med opgaven svækkes ved, at der nu er tale om modtagehold og ikke modtageklasser, da alders-
spredningen må være op til 5 år på modtagehold. En spredning der stiller store krav til de lærere, der un-
derviser på modtageholdene. 
 

  2017 2018 

Reduktion i grundtildeling til 
skoler med under 120 elever 

(ledelse og administration) 

62.500 kr. 165.000 kr. 

I alt 250.000 kr. 660.000 kr. 
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Brønderslev Kommune 
 
Budget 2017 
Allerede tidligt i 2016 blev vi bekendt med, at der endnu engang skulle spares på budgettet i Brøn-
derslev kommune. Sparemålet for skoleområdet i 2017 blev sat til knap 7,2 mio. kr. At spare så mange pen-
ge i et skolevæsen, der i forvejen rent økonomisk er gnavet helt ind til benet, kan ikke undgås at komme til 
at gøre ondt.  
Heldigvis blev den endelige besparelse mindre, men vi undgik ikke kniven. Det endte med en besparelse på 
ca. 3,4 mio. kr. På alle områder desværre en reduktion af stillinger. 
 

 
 
 
 

 
 
Tosprogsområdet 
I foråret 2016 besluttede byrådet en reorganisering af tosprogsområdet, som indebærer, at alle tosprogs-
elever starter med en modtagelsessamtale efterfulgt af undervisning i ”familieklassen” på Skolegade Skole. 
Efter en periode udsluses eleverne til et ”Dansk-som-Andensprogscenter” på en af de 3 skoler i Brønders-
lev by samtidig med, at de får tilknytning til almen- eller specialområdet med henblik på gradvis udslusning 
til egen klasse. Heldigvis fulgte tosprogslærerne fra Skolegades Skole med ud til modtagerskolerne, og som 
en sidegevinst kunne de videreformidle erfaringer fra tosprogsarbejdet til lærerne på modtagerskolerne. I 
kredsstyrelsen er vi helt klar over, at dette har ”trukket tænder ud” hos lærerne, men overordnet set er det 
godt at få de tosprogede elever fordelt på flere skoler og at få dem hurtigere ud blandt etniske danske 
børn.  

Asylklasserne er et kapitel for sig. Behovet voksede i takt med at asylansøgere strømmede til landet i efter-
året 2015. Efter indlogering på det tidligere Dronninglund Sygehus, var det ikke nok at have asylklasser i 
Brønderslev by, og der blev etableret undervisning på Dronninglund Skole. I takt med at asylsagerne bliver 
behandlet forsvinder eleverne, og da der samtidig er sket en opbremsning i antallet af nytilkomne, er jobsi-
tuationen i asylafdelingen usikker. Kredsen har løbende drøftet beskæftigelsessituationen med forvaltnin-
gen med det mål at fastholde lærerne, og det er heldigvis lykkedes indtil videre. 

Vejlederkulturen 
I Brønderslev kommune har man, i forbindelse med den nye stordriftskultur, satset stort på vejledere. Vi 
har som kreds været rigtig glade for, at det i indeværende år er lykkedes os at få lavet en aftale om, at ud-
dannede vejledere skal have udbetalt det centralt aftalte vejledertillæg. Det viste sig dog hurtigt, at det ik-
ke var så enkelt, da der opstod ”vejlederlignende” funktioner. Det har givet en del frustrationer blandt vej-
lederne, der fortsat skulle udføre deres vejlederarbejde uden at være rigtige vejledere - i hvert fald når der 
skal udbetales tillæg. 
 
Om end det har taget noget tid at få udbeta-
lingerne på plads, så er vi tilfredse med, at 
det i Brønderslev er lykkedes at få lavet en 
aftale. 

Harmonisering af lejrskole    100.000 kr. 

Reduktion af skole/hjemsamtaler 1.347.000 kr. 

Rammereduktion på specialområdet 1.100.000 kr. 

RO, RESSOURCER og RESPEKT 
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Skolestruktur 
 
Skolestrukturen i Brønderslev kommune blev ændret fra 
skoleårets start. Under hele processen, der er gået for-
ud, har vi som kreds været inddraget, og det har vi væ-
ret tilfredse med. Vi har ikke haft mulighed for at æn-
dre politikernes beslutning, men vi har haft mulighed 
for at stille kritiske spørgsmål og sætte fokus på nogle 
af de emner, der har betydet mest for os. 
 
Blandt andet har det været vigtigt for os, at flest mulige medarbejdere 
forblev på deres arbejdsplads, og det var da også kun ganske få lærere, der skulle flyttes 
andre steder hen. Det lykkedes heldigvis at opfylde næsten alles ønsker.  
 
Undervejs i hele forløbet har vi haft fokus på, at alle undervisningsstederne var repræsenteret i alle de 
fora, hvor medarbejderne skal være repræsenteret, Med-systemet, skolebestyrelserne, og sidst men ikke 
mindst antallet af tillidsvalgte og deres arbejdsvilkår. Det er en vigtig faktor for lærerne, da det har betyd-
ning i forhold til at skabe en god og tryg begyndelse midt i en forandringsproces. Dog må vi også accepte-
re, at vi ikke altid har sammenfaldende interesser, men det er efter vores opfattelse kun i samarbejde, vi 
kommer videre med udviklingen. 
 
Allerede sidste år startede PPR i Brønderslev en større strukturændring, idet de begyndte at arbejde i di-
striktsteam. Det har betydet, at flere af medarbejderne i PPR er rykket væk fra de skoler, de plejer at ar-
bejde med, og over til helt nye skoler, hvor nye samarbejdsrelationer skal opbygges. 
 
Efter skilsmissen i UU fulgte et turbulent år med indførelsen af en ny UU-reform. Der er nu faldet ro på 
strukturen i UU i både Brønderslev og Jammerbugt kommune,  hvor medarbejderne efterhånden har fun-
det sig til rette i den nye organisering under beskæftigelsesforvaltningerne. 
 
I Jammerbugt kommune lavede man for fire år siden en musketér ed på, at man ville bevare de små sko-
ler. Projektet ”Liv i by og skole” har betydet, at der ikke er sket strukturændringer, og at man i stedet for 
har brugt sine kræfter på at inddrage indbyggerne i byen i skolens liv.  
 
Dog er der tale om en ændring i Jetsmark skoledistrikt, hvor man vil dele skolerne, således at Pandrup bli-
ver indskolingsskole og mellemtrin og overbygning samles i Kaas. Foreløbigt er det mundet ud i en diskus-
sion om, hvorvidt der skal bygges en helt ny skole, der kan rumme alle elever i skoledistriktet. 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjhwtXixJfSAhVKEJoKHbZxAOgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.byggecentrum.dk%2Fbygnet%2Fnyhed%2Farticle%2Flanddistriktsprisen-2016-til-projekt-liv-i-by-og-skole%2F&psig=AFQjCNHKQbDDv-s
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwxLX2xJfSAhXDNJoKHdfnCp8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flivibyogskole.jammerbugt.dk%2Fliv-i-by-og-skole%2F&psig=AFQjCNHKQbDDv-sYfCJqVkbRHwi3jNP8BA&ust=1487434539156277
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh_ZLwyZfSAhVkOJoKHTtIA08QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bronderslev.dk%2FBorger%2FSkoleOgUddannelse%2FFolkeskolerOgSpecialklasser%2FSkolestruktur.aspx%3FdisallowCooki
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Tillidsrepræsentanter  
 
 
TR’erne har været udsat for et hårdt pres i det forløbne år, 
og for alle, især de 9 nye tillidsrepræsentanter, der har af-
sluttet deres TR-uddannelse i år, har det været svært at få 
tiden til at slå til. Heldigvis oplever vi, at de fleste TR-er har 
et rigtig godt samarbejde med deres skoleledere, og der er 
ingen tvivl om at et godt samarbejde mellem TR og leder 
har skabt nogle gode løsninger. Der er skruet på næsten 
alt det, der kan skrues på, indenfor de bestående rammer 
eller resurser. 
 
Klubmøderne, hvor TR har mulighed for at få sit mandat 
og orientere medlemmer om væsentlige forhold, har haft 
svære kår. Der har været færre møder, og det er svært 
for tillidsrepræsentanterne at indkalde kollegaerne til 
møder, når møderne ligger sent på dagen. For at fasthol-
de sammenholdet og den indbyrdes opbakning, er det 
vigtigt, at der er et godt fremmøde i Faglig Klub.  
 
Tillidsrepræsentanterne har stor betydning for os som 
kreds, da de står for den daglige kommunikation med 
den enkelte lærer på skolerne. Derfor er tillidsrepræsen-
tanterne afgørende i forhold til at sikre god og flydende 
kommunikation imellem medlemmer og kredsstyrelsen.  
 
I Brønderslev var det en større hurdle for os at få vedta-
get en ny TR-struktur. For os at se, har kommunen haft 
et ønske om, at der kun skulle være én TR i hvert distrikt, 
hvor vores ønske har været fortsat at have én på hver 
matrikel. Efter længere tids tovtrækning endte vi med en 
løsning, hvor vi fik 8 TR-er, mellem 1 og 3 afhængig af 
distriktets størrelse - en løsning vi ikke er tilfredse med, men må acceptere.  
 
 

       
 Pensionister 
Vores aktive pensionistfraktion har i det forløbne år ind-
budt til et antal vedkommende og velbesøgte arrangemen-
ter for pensionerede lærere. Her kan nævnes: Fra husmor 
til Perlemor, Samsøturen, Års og Jenle og det årlige julear-
rangement. Det er dejligt, at så mange pensionerede lærere 
stadig føler en tilknytning til Midtvendsyssel Lærerkreds, og 
der skal lyde en stor tak til pensionistbestyrelsen, for det 
arbejde de lægger i arrangementerne.  
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 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1 - 31/12-2016 
 

 

  Resultat Budget Resultat 

Note:  2016 2016 2015 

   ”Ej revideret” 

 

1. Medlemskontingent  ..........................................................  2.982.224 2.926.538 2.996.809 

 Akut-fond  ..........................................................................  294.311 560.217 384.904 

 Modtaget fra Særlig Fond administration  .........................  35.000 35.000 35.000 

 Rente- og udbytteindtægter ..............................................  65.844 85.000 50.025 

 Kursregulering værdipapirer  .............................................  19.646 0 -20.305 
 Indtægter i alt  ................................................................  3.397.025 3.606.755 3.446.433 

 

 Møder  ................................................................................  266.184 315.000 -323.559 

 Kurser  ................................................................................  206.036 418.717 -350.044 

 Kongres  ..............................................................................  6.164 14.000 -10.509 

 Generalforsamling  .............................................................  23.321 33.000 -15.927 

 Lønninger Kredsstyrelsen  ..................................................  1.296.095 1.385.660 -1.288.799 

 Lønninger TR Repræsentanter  ..........................................  72.000 81.000 -81.000 

 Løn kontorassistent og konsulent  .....................................  1.012.130 1.011.221 -996.024 

2. Kontoromkostninger  .........................................................  97.382 110.000 -135.768 

 Forsikringer  .......................................................................  14.061 15.000 -13.864 

 Bøger og pjecer  .................................................................  711 5.000 -3.334 

 Inventar og EDB  .................................................................  25.148 25.000 -42.769 

 Rengøring  ..........................................................................  32.089 37.000 -35.131 

3.  Omkostninger Grønnegade 52  ..........................................  92.457 105.800 -99.713 

 Gaver  .................................................................................  3.926 5.000 -7.284 

 Forpligtende kredssamarbejde  .........................................  60 15.000 -9.142 

 Særlige formål  ...................................................................  5.000 5.000 -5.000 

 Omkostninger i alt  ..........................................................  3.152.764 3.581.398 3.417.867 

 

 Årets resultat  .................................................................  244.261 25.357 28.566 

  

 Der foreslås overført til næste år. 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 

 

A K T I V E R 

 

Noter:   31/12-2016 31/12-2015 

 

 Obligationer  ........................................................................................  518.812 1.434.388 
 Investeringsforeninger  .......................................................................  1.906.774 961.844 
 Finansielle anlægsaktiver i alt  .........................................................  2.425.586 2.396.232 
 

 Kontingent  ..........................................................................................  839 647 
 Akut Fond, rest. rådighedsbeløb  ........................................................  521.902 361.196 
 Tilgodehavende Særlig Fond  ..............................................................  0 39.476 
 Tilgodehavende renter  .......................................................................  4.056 5.255 
 Tilgodehavende udbytteskat  ..............................................................  2.898 0 
 Forudbetalt løn  ...................................................................................  76.274 71.663 
 Forudbetalte omkostninger  ...............................................................  102 925 
 Tilgodehavender i alt  ......................................................................  606.071 479.162 
 

 Likvide beholdninger  ......................................................................  998.032 724.759 
  
 AKTIVER I KREDSEN  ........................................................................  4.029.689 3.600.153 
 

 Aktiver i særlig fond  .......................................................................  4.044.877 4.018.113 
 

 AKTIVER I ALT  .................................................................................  8.074.566 7.618.266 
 

P A S S I V E R 
  

 Egenkapital, 1. januar 2016 ................................................................  1.459.883 1.431.317 
 Henlagt til fratrædelsesordning  .........................................................  -22.000 0 
 Overført af årets resultat  ...................................................................  244.261 28.566 
 Egenkapital i kredsen  .....................................................................  1.682.147 1.459.883 
 

 Egenkapital i særlig fond  ................................................................  4.036.877 3.966.766 
 

 Fratrædelsesordning  ..........................................................................  22.000 0 
  Skyldig løn  ..........................................................................................  481.839 474.237 
 Hensatte forpligtelser i alt  ..............................................................  503.839 474.237 
 

 Skyldig løn  ..........................................................................................  944.495 950.209 
 Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v. ...........................................................  66.875 65.488 
 Skyldig Særlig Fond  .............................................................................  15.000 0 
 Feriepengeforpligtelse  .......................................................................  257.420 254.867 
 Skyldige omkostninger  .......................................................................  36.011 32.005 
 Tildelte akutfondmidler, ovf. til næste år  ...........................................  521.902 361.196 
 Anden gæld  ........................................................................................  2.000 2.267 
 Gældsforpligtelser i kredsen  ...........................................................  1.843.703 1.666.032 
 

 Gældsforpligtelser i særlig fond  ......................................................  8.000 51.348 
  

 Gældsforpligtelser i alt  ...................................................................  1.851.703 1.717.380 
 

 PASSIVER I ALT  ...............................................................................  8.074.566 7.618.266 
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MIDTVENDSYSSEL LÆRERKREDS 

SÆRLIG FOND 

RESULTATOPGØRELSE 

FOR PERIODEN 1/1 - 31/12-2016 

  2016 2015 

  

 Lejeindtægt ejendom  .........................................................................  50.000 50.000 
 Renter pengeinstitut  ..........................................................................  1.703 13.381 
 Renter og udbytteindtægter  ..............................................................  81.844 54.952 
 Kursregulering obligationer og investeringsbeviser  ...........................  23.644 -46.031 
 Indtægter i alt  ................................................................................  157.191 72.302 
 

 Vedligeholdelse bygninger  .................................................................  -43.650 0 
 Administrationsomkostninger  ............................................................  -35.000 -35.000 
 Revisorhonorar  ...................................................................................  -8.000 -11.875 
 Revisorhonorar, regulering tidligere år  ..............................................  0 -1.875 
 Gebyrer ...............................................................................................  -430 -2.479 
 Omkostninger i alt  ..........................................................................  -87.080 -51.229 
 

 Resultat før skat  .............................................................................  70.111 21.073 
 

 Skat af årets resultat  ......................................................................  0 0 
 

 ÅRETS RESULAT  ..............................................................................  70.111 21.073 
 

 Der foreslås overført til næste år. 
 

A K T I V E R 

 

Note:   31/12-2016 31/12-2015 
 
3. Ejendom, Grønnegade 52, Brønderslev  .............................................  700.000 700.000 
 Obligationer  .......................................................................................  1.395.053 2.065.590 
 Investeringsforeninger  .......................................................................  1.853.312 860.242 
 Tilgodehavende hos Kredsen  .............................................................  15.000 0 
 Tilgodehavende udbytteskat  ..............................................................  2.603 0 
 Tilgodehavende rente  ........................................................................  11.466 17.562 
 Likvide beholdninger  ..........................................................................  67.443 374.719 
 AKTIVER I ALT  .................................................................................  4.044.877 4.018.113 
 
 Kontantværdi Grønnegade 52, Brønderslev DKK 570.000 (1/10-2015) 
 
 

 
 

P A S S I V E R 

 
 Saldo primo  ........................................................................................  3.966.766 3.945.693 
 Overført af årets overskud  ..................................................................  70.111 21.073 
 Egenkapital i alt  ...............................................................................  4.036.877 3.966.766 
 
 Skyldige omkostninger  ......................................................................  8.000 11.875 
 Gæld til kredsen  .................................................................................  0 39.473 
 Gældsforpligtelser i alt  ....................................................................  8.000 51.348 
 

 PASSIVER I ALT  ...............................................................................  4.044.877 4.018.114 
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N O T E R 

    

    2016 2015 
    Kr. Kr. 
    

1. Kontingenter 

 Kontingent, Fraktion 1-2  ................................................................................  836.207 840.189 

 Tilskud til kredskontingent  .............................................................................  2.048.400 2.057.400 

 Kontingent Fraktion 4  ....................................................................................  97.617 99.220 

 Kontingenter i alt  ......................................................................................  2.982.224 2.996.809 

 

2. Kontoromkostninger  

 Kontorartikler .................................................................................................  -4.795 -6.152 

 Porto  ..............................................................................................................  -1.983 -3.455 

 Telefon  ...........................................................................................................  -36.231 -47.759 

 Service frankeringsmaskine  ...........................................................................  -2.091 -1.466 

 Kopimaskine  ...................................................................................................  -6.646 -25.044 

 Kontingentopkrævning  ..................................................................................  -16.980 -17.028 

 Gebyrer Dataløn m.v.  .....................................................................................  -10.880 -11.748 

 Revisorhonorar  ..............................................................................................  -11.000 -11.875 

 Revisorhonorar, regulering tidligere år ..........................................................  0 -1.875 

 Abonnementer  ...............................................................................................  -6.776 -7.741 

 Øvrige omkostninger  .....................................................................................  0 1.625 

 Kontoromkostninger i alt  ..........................................................................  -97.382 -135.768 

 

3.  Ejendom, Grønnegade 52, Brønderslev  

 Omkostninger: 

 Husleje, Særlig Fond  ......................................................................................  -50.000 -50.000 

 Varme og el  ....................................................................................................  -21.879 -26.708 

 Ejendomsskat  .................................................................................................  -5.555 -4.384 

 Ejendomsforsikring  ........................................................................................  -4.046 -3.993 

 Vedligeholdelse  ..............................................................................................  -458 -2.173 

 Alarm  .............................................................................................................  -7.226 -10.712 

 Øvrige omkostninger  .....................................................................................  -3.293 -1.743 

 Ejendomsomkostninger i alt ......................................................................  -92.457 -99.713 

 

 Ejendomsværdi: 

 Anskaffelsessum primo  ..................................................................................  1.282.445 1.282.445 

 Tidligere års af- og nedskrivninger  .................................................................  -582.445 -582.445 

 Bogført værdi ultimo  .................................................................................  700.000 700.000 
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 Budget for 2017/2018    Justeret budget for 2017    2018 
 Indtægter       

 Kontingentindtægter                                                3.001.248                         2.974.536  

 Akutfond                                                    526.350                            396.014  

 Adm. Særlig Fond                                                      35.000                               35.000  

 Renteindtægter   65.000                              65.000  
      

 Indtægter I alt                                                3.627.598                         3.470.550  

      

 Udgifter       

 Møder og kørsel                                                    369.000                            369.000  

 Kursus KS                                                      29.000                               29.000  

 Kursus TR                                                    413.150                            302.814  

 Generalforsamling                                                      30.000                               20.000  

 Kongres                                                      14.000                               14.000  

 Frikøb lønninger til KS og løn til TR                                                1.402.014                         1.408.748  

 Lønninger Personale                                                1.065.029                         1.084.241  

 Grønnegade 52                                                    107.300                            107.300  

 Rengøring                                                      37.750                               38.750  

 Inventar og EDB                                                      30.000                               25.000  

 Forsikringer                                                      15.000                               15.000  

 Kontorudgifter                                                    122.000                            122.000  

 Særlig formål                                                         5.000                                 5.000  

 Udgifter I alt                                                3.639.243                         3.540.853  

      

 Over/underskud                                                     -11.645                             -70.303  

Justeret budget for 2017 og budget 2018 

Ydelser og honorar for kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter 

Ydelser og honorar, herunder kørselsgodtgørelse fortsætter som hidtil.  

Dog ændres TR-ydelsen fra 3.000 kr. i honorar til 1.200 kr. i honorar + en gave til 1.100 kr. 

Fratrædelsesordning fortsætter ligeledes uændret.  

Ovenstående ordninger kan ses på kredsens hjemmeside. De vil ligeledes ligge tilgængelige på generalfor-

samlingen. 

Kontingent 

Kredsstyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat reguleres i henhold til vedtægterne. 
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