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Skriftlig beretning for Randers Lærerforening – generalforsamling 2018 

Løn og arbejdsforhold 

Arbejdstidsaftalen 

Vi er godt i gang med år 1 efter vores nye arbejdstidsaftale og i skrivende stund vides ikke om OK18 får 

konsekvenser for aftalen. Omdrejningspunktet i aftalen er professionel kapital og derved dialogen mellem 

kolleger, teams og ledelsen.  

Tilbagemeldingerne handler om 

 at dialogen mellem den enkelte lærer/børnehaveklasseleder og lederen er blevet bedre  

 at børnehaveklasselederne er pressede af mange timer  

 at fleksibiliteten opleves forskelligt 

Opgaveoversigterne, som vi analyserer på Kredskonto-

ret, er af svingende kvalitet, men i forhold til tidligere er 

der sket forbedringer. Det er blevet tydeligere, hvad den 

enkelte lærer/børnehaveklasseleder har af opgaver, 

men der er stadig plads til forbedringer. I gennemgan-

gen af opgaveoversigter for indeværende skoleår, har 

Randers Lærerforening også konstateret, at på et antal 

skoler er der ikke sat undervisningstid på fx lejrskole 

eller skolefest.  

Dette har betydning for udbetaling af et eventuelt undervisningstillæg. Ligeledes kan vi konstatere, at kol-

leger får fratrukket undervisningstimer med begrundelsen kursus, selv om de i opgaveoversigten ikke har 

en opgave, der hedder kursus. Dette er ikke tilfredsstillende. Efter gennemgangen har vi orienteret tillids-

repræsentanten på den enkelte skole, således at tillidsrepræsentanten kan gå i dialog med skoleledelsen 

for at rette fejlene.  

Når der sker ændringer i opgaverne, eller man ikke kan nå at løse de tildelte opgaver inden for sin arbejds-

tid, er det vigtigt, at man går til ledelsen, eventuel med hjælp fra tillidsrepræsentanten.  

I løbet af efteråret 2018 vil vi sammen med skoleforvaltningen gennemføre en evaluering af aftalen.   

Rammebesparelse og forflyttelser 

Rammebesparelser i forbindelse med budget 2017 havde et omfang, der gjorde det meget svært – hvis ikke 

umuligt – at drive folkeskole inden for lovens rammer og uden alvorlige konsekvenser for elever eller per-

sonale.  

Besparelserne og en nedgang i elevtallet gjorde planlægning af skoleåret 2017/18 til en gyser. Et samarbej-

de mellem forvaltning og Randers Lærerforening bevirkede, at de af vore medlemmer, der stod til afskedi-

gelse, fik en god behandling. Opgaven blev at finde pladser til de, der var blevet udpeget til forflyttel-

se/afskedigelse.  

https://dlfinsite.dlf.org/infobase/item/5115/details?-1


 

Side 2 af 15 
 

Beskæftigelsessituationen 

I lighed med de seneste år har Randers Lærerforening lavet en oversigt over opslåede stillinger inden for 

vore ansættelsesområder i Randers Kommune. I sidste beretning skrev vi, tallene for 2016. I den følgende 

tekst er tallene fra 2016 sat i parentes.  

I 2017 blev der opslået 66 stillinger (120). I 2015 var det tilsvarende tal 153.  

I 2017 var der opslået 45 faste og 21 tidsbegrænsede stillinger inden for læ-

rer/børnehaveklasselederområdet 

I de øvrige områder fx UU og PPR har der været opslået 15 stillinger 2017, hvilket er på niveau med 2016 

Der har altså i 2017 været et moderat antal stillingsopslag.  Samtidig har vi ud fra tilbagemeldinger fra bl.a. 

tillidsrepræsentanterne kunnet konstatere, at mange skoler har været udfordret i forhold til at rekruttere 

læreruddannede lærere.   

Løntjek 

Randers Lærerforening tilbyder løntjek hele året, men der er  særlig fokus på tilbuddet til medlemmerne i 

uge 45 og 46. Vi har tjekket en del lønsedler og det generelle indtryk er, at lønsedlerne er korrekte. 

Der kan være fejl i udmøntning af det store undervisning tillæg (ca 120 kr pr time) hos de lærere, der arbej-

der deltids, er på en ugentlig dag på barsel, er fagpiloter mv. Når man har nedsat beskæftigelsesgrad ned-

sættes grænsen for tildeling af det store undervisningstillæg tilsvarende. Hvis man er deltids med 80 %, så 

er grænsen for det store undervisningstillæg på 80% af 750 timer, hvilket betyder, at man får del i de ca. 

120 kr. pr undervisningstime fra 600 undervisningstimer.  

Hvis man har skiftet arbejdsplads, er det den enkeltes pligt at oplyse om anciennitet fra tidligere job. Det 

indgår også i, hvad vi undertiden undersøger. 

Tidsbegrænset eller tidsubegrænset ansættelse – lønskemaer til kontrol – læreruddannet… 

Randers Lærerforening gennemgår alle lønskemaer ved nyansættelser. Det betyder, at hver gang en læ-

rer/børnehaveklasseleder/konsulent mv ansættes, får Randers Lærerforening fremsendt et lønskema på 
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vedkommende ansatte medarbejder. Hvis vi er enige i de tal, der står på skemaet, skrives skemaet under og 

sendes til skolelederen.  

Samtidig får vi også oplyst, om der er tale om en tidsbegrænset ansættelse. Tidsbegrænset ansættelse be-

tyder, at man er ansat for en kort periode af en bestemt årsag. Årsagen skal være faktuel, dvs en ansat skal 

på barsel, på kursus, har fået bevilget tjenestefri uden løn, er på kursus, er syg osv. Man kan ikke være tids-

begrænset ansat, fordi økonomien er usikker på en bestemt skole.  

Hvis ansættelsen er tidsubegrænset betyder det, at medarbejderen er ansat fast i Randers Kommune med 

tjeneste indtil videre på et navngivet arbejdssted. Det betyder samtidig en vis sikkerhed, sådan at hvis der 

sker ændringer på arbejdspladsen, så der er brug for færre ansatte lærere, kan disse flyttes til en anden 

skole.  

Af samme lønskema fremgår om den nyansatte er læreruddannet (eller uddannet pædagog ved ansættelse 

i børnehaveklasselederstillinger). Hvis den ansatte ikke er læreruddannet lærer, men har nogle særlige 

kompetencer kan skolelederen godt vælge at ansætte den pågældende, som får samme startløn som læ-

reruddannede, men har et andet anciennitetsforløb. Pt er der ansat ca. 30 lærere med særlige kvalifikatio-

ner. 

Indsatsen omkring de tidsbegrænsede ansættelser har medført, at der meget sjældent er uenighed om 

årsagen af anvendelse af tidsbegrænset ansættelse.  

Medicinering og omsorgsopgaver 

Randers Lærerforening og Randers Kommu-

ne har drøftet og forhandlet temaet: elevers 

medicinering og hjælp til personlig pleje. Der 

er ikke indgået nogen aftale, desværre. 

Randers Lærerforening har fremsendt denne 

tekst til aftale. Indtil en aftale er aftalt, er 

denne tekst udtryk for Randers Lærerfor-

enings tilgang til og udmøntning af hvordan 

medicinering og personlig plejer kan håndteres af lærere og børnehaveklasseledere:  

 Medicinering af elever er ikke en læreropgave 

 Personlig pleje er ikke en læreropgave 

 En elev må aldrig efterlades i en situation, hvor eleven ikke bliver hjulpet efter et uheld med urin, af-

føring, opkast eller lignende. Har en elev uheld med afføring osv., skal læreren få tilkaldt assistance 

– under hensyntagen til, at læreren har undervisning .   

 Hvis der i en klasse er elever, der kræver særlig støtte på dette område (omsorg og medicinering), 

må skolen iværksætte denne.  

 Drejer det sig om diabetes-elever, er det vigtigt at have en kendt procedure og ressourceperson, så 

alle på skolen ved, hvem der skal kontaktes, og at det er en person, som har fået den nødvendige 

viden hertil 
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 Det er derfor en læreropgave at yde den nødvendige støtte og omsorg for barnet indtil, der er per-

sonale eller forældre, der kan overtage opgaven 

 

Hvis man skal på lejrskole, er det vigtigt at overveje behovet for, at der er fastlagt en procedure og risiko-

vurdering også for at sikre, at der er tilstrækkeligt antal ansatte med, således at man har tilstrækkeligt 

mandskab til at kunne afse en person til at tage affære. 

I særlige enkeltstående tilfælde kan læreren af egen fri vilje påtage sig opgaven med medicinering af en elev 

uden at pådrage sig ansvarsforpligtelse i forhold til eleven og forældre. Hvis læreren og skolen benytter 

denne mulighed nedskriver man, hvad opgaven går ud på, og pointerer, at læreren ikke kan stilles til ansvar 

for fejlmedicinering, undladt medicinering mv. Notatet lægges i personalemappen og forældrene får en kopi 

af notatet. 

 

Efter kredsens sidste møde med forvaltningen, har vi indledt en kort rundspørge blandt tillidsrepræsentan-

terne, for at få kendskab til, hvor omfattende ”medicinering og personlig pleje” er. Området er ikke en læ-

reropgave og kan på ingen måde opfattes som hørende til under ”opgaver i tilknytning til undervisningen”. 

Lærere er uddannede til at undervise.   

”Medicinering og personlig pleje” er et område uden for lærernes kompetence. Det bør både skoleledere 

og forvaltning vide og agere i henhold til.  

Skolen 

Skolernes økonomi 

Mange skoler har en presset økonomi, der både nu og på 

sigt er meget bekymrende. Skolernes underskud opstår 

af flere årsager – dog er én årsag meget klar, at såfremt 

skolen ikke vælger at køre med et underskud på driften, 

vil det ofte være umuligt at leve op til kravene i folkesko-

leloven m.m.. Der er med andre ord afsat for få midler til 

skolernes drift. 

Der er en lang række faktorer, der gør, at skolerne har svært ved at få pengene til at række. Her skal bl.a. 

nævnes: 

 at skolerne selv skal betale for inventar til lokaler i forbindelse med ombygninger er omkostnings-

tungt og i visse af faglokalerne endog meget omkostningstungt,  

 at nogle skoler har store udgifter til henviste elever er en udgift, der rammer tilfældigt,  

 at skoler har en ubalance mellem de tildelte lønmidler udfra gennemsnitsløn set i forhold den reelle 

lønudgift 

 at skolerne bruger flere midler end der er afsat til ikke-uddannelsesparate elever 

 at der ikke er afsat penge til pædagogisk læringscenter m.m. 
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I forbindelse med kommunens regnskab for 2016 var der lidt penge i overskud. De afsatte midler til skole 

og fritidsstilbud for Randers Kommunes elever i andre kommuner var ikke anvendt fuldt ud og de 6 millio-

ner, det drejede sig om, blev fordelt til de skoler med de største underskud. Dette bidrog til, at skolerne fik 

nedbragt underskuddene til ca. 6%. 

Rammen, man har til afvikling af underskuddene, er blevet mindre, da en lang række udgifter i forbindelse 

med Ejendomsservice er flyttet fra skolernes økonomi og for de fleste skoler med en uheldig bivirkning rent 

økonomisk. Man har afleveret flere penge end der oprindelig var tildelt.  

Ligeledes gør tildelingerne – herunder pengene fra det såkaldte provenu fra skolestrukturen – sit til, at det 

kan være svært at få økonomien til at hænge sammen. Når man deler penge ud til klasser med 25 elever 

eller færre, så modregnes pengene året efter, hvis eleverne ikke var indskrevet i klasserne den 5. septem-

ber. Konkret har det betydet, at man har lavet en modregning det efterfølgende år på ca. 2 millioner. Altså 

modregnet penge, der var brugt.  

Kompetenceudvikling af børnehaveklasselederne i Randers 
 Med skolereformen blev der sat mere fokus 
på, hvad der arbejdes med i børnehaveklassen. 
De faglige forventninger, man før satte til 1. 
klasse er rykket ned i børnehaveklassen. Der-
for har Læringscenter Randers og Randers 
Lærerforening indgået et samarbejder om 
efter/videreuddannelse af kommunens børne-
haveklasseledere. De bliver gennem kursus-
virksomhed på læringscenteret og co-teaching 
hos hinanden opgraderet i den nyeste viden indenfor begynderlæsning og begyndermatematik. Det er ud-
dannelse meget tæt på praksis. Forløbet strækker sig over skoleåret 17/18. 

Specialskolerne – specialundervisning – inklusion 

På inklusions- og specialundervisningsområdet er der og har været gang i en lang række forskellige projek-

ter. Skolen for alle, Mellemrumstilbud, en ny kommunal struktur og tildelingsmodel for specialundervisning 

igangsat af den daværende direktør. Forslaget blev et meget økonomisk funderet forslag omhandlende 

besparelser og højere klassekvotienter. Byrådet fravalgte forslaget og igangsatte et nyt projekt om special-

undervisning i Randers Kommune.  

Området er udfordret af, at der ifølge KORA’s rapport om Randers Kommune og specialundervisning skulle 

henvises flere elever til de særlige tilbud, end tilfældet er. Der er ikke afsat penge nok til undervisningen af 

elever med særlige behov. Det betyder, at da det specielle område og almen området hænger sammen vil 

et merforbrug på et område skulle finansieres af et andet. Der er i forbindelse med budget 18 afsat midler 

til, at man opretholder tilbuddene på nuværende niveau, mens man gennemfører en analyse og udvikler en 

ny model for området. Samtidig bruges der ca. 7 millioner udover det budgetterede beløb på taxa-kørsel 

med eleverne.  

Virkeligheden er, at der ikke er afsat tilstrækkelige ressourcer til de behov, en gruppe elever har for speci-

alundervisning/særlige tilbud.  
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I skrivende stund er man i gang med det nye projekt om den fremtidige organisering af specialundervis-

ningsområdet i Randers Kommune. 

PLF 1 og 2 

PLF 1 afsluttede i september 2017. Alle ledelser, pædagoger og lærere har været en del af første forløb. Her 

har fokus været mødestrukturer, oprettelse af lokale PLC, mødeindhold, indsamling af data, stilladser og 

stukture i skolens opbygning. Der er store lokale forskelle på, hvordan man har oplevet forløbet.  

Man kan dog generelt sige, at jo tydeligere medarbejderne oplever skolens strukturer, medinddragelse og 

beslutningsprocesser, jo mere motivation og medansvar oplever medarbejderne. 

PLF 2 er nu igangsat. Det bliver primært for ledere, PLC og udvalgte medarbejdergrupper, der skal være 

undersøgende på egen eller andres praksis.  

Randers Lærerforening er repræsenteret i følgegruppen ved Pia Foersom. 

Læringsplatform 

Skoleåret begyndte med, at Educa 

blev erstattet med Min Uddannelse. 

Min Uddannelse er bygget op om-

kring de dengang bindende færdig-

hedsmål og vidensmål. Overgangen 

fra den ene platform til den anden, 

viste sig ikke at være helt så enkel, 

som man havde forventet, og flere 

oplevede at forløb og data forsvandt 

eller ikke kunne hentes over. I uge 

32, før skoleeleverne mødte ind, 

skulle det store arbejde med årspla-

ner sættes i gang. Desværre viste 

det sig, at systemet ikke var gearet 

til skoleårets opstart og i stedet for 

at fungere gik ned! Til stor frustrati-

on for lærere, der oplevede at forløb forsvandt, eller at det slet ikke var muligt at logge på.  

Samtidig har der været mange drøftelser i forligskredsen fra skolereformen. Er det den rigtige vej folkesko-

len bevæger sig? D 14. dec. 2017 trådte lovændringerne vedr. Videns- og færdighedsmålene i kraft. Fremad 

er de vejledende og ikke bindende. Samtidig blev der sat gang i en proces, hvor Fællesmål og emner er ble-

vet revideret, så der nu står, at de er vejledende og ikke bindende. Ligeledes laves der tekniske gennem-

skrivninger af faglige læseplaner, således at alt om læringsmål fjernes. De forventes færdige i løbet af 18/19 

men loven er trådt i kraft, så hvad sker der imens? 

Vi har stadigvæk Min Uddannelse i Randers Kommune og forvaltningen har ikke meldt noget ud i forhold til 

den nye lovgivning om vejledende og ikke bindende mål. 

Billede fra generalforsamlingen 2017 
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Ministeren giver lærerne større frihed, så mål skal være relevante og brugbare pædagogiske og didaktiske 

redskaber i undervisningen. Hvordan forholder det sig til den opsætning, der er i Min Uddannelse? 

Hvordan skabes der en balance mellem folkeskoleloven, fagenes formål, de vejledende fælles mål og læ-

ringsplatformens forsimplede tilgang til undervisning og ikke mindst registrering af læring? Målet skal være, 

at Min Uddannelse er et frivilligt didaktisk værktøj og ikke et kontrollerende redskab. 

Budget 2018 

Budget 2018 blev nærmest et valgbudget – udmeldingen var, at man tilbagerullede rammebesparelsen fra 

budget 2017. Besparelsen i 2017 var på næsten 14 millioner, mens kommunen førte ca. 10 millioner tilba-

ge. Altså et underskud på ca. 4 millioner. De 10 millioner er lagt oven i budgettet for indeværende år. Det 

løser dog ikke den udfordring, at der som tidligere beskrevet er en række skoler, der mangler midler til den 

almindelige drift.  

Vi må desværre konstatere, at det gamle byråd fravalgte investeringer i skolernes kerneydelse – undervis-

ning – gennem en tilførsel af midler, der kunne sikre bedre forberedelsesmuligheder, to-lærerordninger, 

kompetenceudvikling m.m. til glæde og gavn for såvel forældre, elever og personalet. 

KV17 

Kommunalvalget 2017 gav et nyt byråd med en ny borgmester i spidsen. Forud for valget havde Randers 

Lærerforening arrangeret to valgaftner, hvor man kunne komme tæt på kandidater fra de partier, der var 

repræsenteret i det gamle byråd. Mange tog mod buddet og den valgte form, hvor den traditionelle panel-

debat var erstattet af en politiker i gruppediskussion med en del af de tilstedeværende, høstede stor ros.  

Konstituerende møde i det nye byråd 
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 Valgresultatet endte som bekendt med et flertal blandt partier, der har meldt ud, at de vil løfte folkeskolen 

gennem øgede tildelinger. Ligeledes blev resultatet af valget et nyt udvalg – Skole og Uddannelsesudvalget, 

der udover skolen bl.a. skal beskæftige sig med den kommende ”Forberedende Grunduddannelse”.  

Børn og Skole/Skole og uddannelsesudvalget 

Kært barn har mange navne. Frem til 2017 hørte skolerne, UU og PPR m.fl. under Børn og Skoleudvalget. I 

forbindelse med konstitueringen efter KV17 blev der nedsat et nyt udvalg – Skole og uddannelsesudvalget, 

hvor Steen Bundgaard fra Socialdemokratiet blev udpeget som formand. 

Der skal lyde en tak til det gamle udvalg for samarbejdet gennem de sidste 4 år, selv om det ikke er alt vi 

har været enige om.   

Skole og Uddannelsesudvalget har bl.a. skolerne og UU-Randers under sig, mens PPR er placeret i Børn og 

Familieudvalget. Randers Lærerforening har gentagne gange opfordret til, at PPR placeres i skoleafdelingen.  

Randers Lærerforening ser frem til samarbejdet med de nye udvalg.  

Sektor-MED 

Randers Lærerforening er repræsenteret med 5 medlemmer i dette udvalg. Leif Plauborg er næstformand 

og på de fire andre pladser sidder Pia Foersom, Mads A Christensen. Mads Møller (UU) og Michael Povlsen. 

Der afholdes fast fire møder om året plus et par ekstraordinære. Vi oplever, at møderne bliver afholdt i en 

god og konstruktiv tone, hvor vi som noget nyt flere gange har lavet fælles høringssvar. 

 

Af vigtige emner, der har været til drøftelse, skal nævnes trivselsmålinger, forflytninger, udviklingsplan for 

specialundervisningen, ressourceudmelding, ejendomsservice, skoleårets planlægning, vold mod skolens 

personale, medicinering og ikke mindst den nye arbejdstidsaftale for lærerne. 

 

Sygefravær og projektet Mere Tid og Trivsel er blevet fulgt nøje.  

 

Social- og Sundhedsskolen 

Arbejdsforhold 

Randers Social- og sundhedsskole har i 2017 sagt farvel til en del kolleger, dels midlertidigt ansatte, som 

ikke blev forlænget/fastansat, og dels afskedigelser af fastansatte. Dette skyldes ændrede uddannelsesbe-

kendtgørelser og dimensioneringer (hvor mange elever kommuner og regioner er forpligtet til at have). 

Summa summarum er der nu kun to tredjedele af personalet tilbage. En selvejende institution under staten 

som Social- og sundhedskolen er, er uhyre afhængig af elevtallet. Skolens økonomi er baseret på taxame-

tertilskud, der hele tiden følger antallet af elever. 

Afdelingerne på Minervavej, Randers og Ydesvej, Grenå vil begge fortsat eksistere, har skolens bestyrelse 

besluttet. Skolen optager elever på de samme uddannelser som tidligere, men på færre hold pr. år. 

Færre undervisere til uændret antal uddannelser stiller krav om meget stor fleksibilitet. Underviserne skal 

simpelthen flytte sig mellem uddannelser og afdelingerne i Randers og Grenå hyppigere end tidligere.  
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Der har gennem 2017 i skolens underviserteams været arbejdet med social kapital. Det er et ledelsestiltag 

efter en vejledning fra Arbejdstilsynet i 2016. Derforuden er ledelsen blevet omorganiseret = flere chefer og 

blot en enkelt mellemleder. Her i begyndelsen af ’18 vil skolen begynde at mærke resultater af ændringer-

ne. 

Gennem 2017 har TR kæmpet for at få en forhandling i gang om anvendelse af lokalløn, som er en del af 

den samlede lønsum på statens område. Nu er der aftalt en møderække om principper for anvendelse af 

lokalløn og naturligvis derefter udmøntning af pengene. 

Familieafdelingen: PPR, Familiecenter 

Vi har i det forløbne år haft et tæt samarbejde med PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning). PPR har væ-

ret gennem et lederskifte og har haft konstituerede ledere i en lang periode. Medlemmerne på PPR er an-

satte tale/hørekonsulenter og cand.pæd.psykologer. Først på året i 2017 havde PPR også en del pædago-

gisk konsulenter, men de er nu overflyttet til Læringscenter Randers, Der har gennem det sidste år været 

arbejdet på lønforhandling for vores medlemmer i de forskellige aftaleenheder. 

Hjernecenter Randers 

Vi har gennem året arbejdet på at genforhandle vores aftaler med Hjernecenter Randers.  Vi har gennem-

ført seriøse og gode forhandlinger, som vi forventer at afslutte i løbet af foråret.  

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers – UU 

På UU er der arbejdet med at få udmøntet de aftaler, som vejlederne er ansat efter. De fleste er ansat på 

konsulentbasis og nogle få er ansat på læreraftale. Det betyder, at de ansatte på protokollat 3 uden konsu-

lentvilkår skal have deres arbejdstid opgjort kvartalsvis. Dette har ikke fundet sted, så der er arbejdet på at 

få opgjort arbejdstiden, så eventuelle overtimer kan blive udbetalt eller overført til næste periode med 

tillæg.  

Sundhedshuset: Synsamarbejdet MIDT og Hørecenter Midt, m.fl. 

Vi har en del medlemmer beskæftiget i regi af Sundhedshusets forskellige aftaleenheder. Vores medlem-

mer er ansat på konsulentvilkår. Desværre er de ansat lidt spredt, så det har indtil nu ikke været muligt at 

få det fornødne antal på vores overenskomst, så de kan få en tillidsrepræsentant.  

Læringscenter Randers 
I løbet af 2017 er bemandingen og opgaverne blevet ændret på Læringscentret. Der er blevet flyttet flere 
konsulenter fra PPR op på Læringscentret og i skrivende stund er der nu 7 ansatte konsulenter, der bl.a. 
beskæftiger sig med IT, Dansk som andetsprog og inklusion.  
 
Desuden arbejder fagpiloterne med udgangspunkt i Læringscentret og inklusionsaktørernes uddannelse 
varetages ligeledes her. 
 
Randers Lærerforening håber, at vi snarest kan få valgt en tillidsrepræsentant på Læringscentret. I øjeblik-
ket fungerer Randers Lærerforenings formand som tillidsrepræsentant på stedet.  
 
Samarbejde med forvaltningen 
Randers Lærerforening samarbejder med skoleforvaltningen på en lang række områder. Der afholdes jævn-
ligt møder mellem Randers Lærerforenings formandsskab og skolechefen og tilsvarende med Børn og Sko-
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ledirektøren. Begge steder udveksles viden, holdninger og ønsker til skolernes udvikling, økonomi, nye til-
tag og meget mere. 
 
 
FUSR 
Hvad skal vi med skolen? 
Under denne overskrift har Randers Lærerforening og Folkekirkens Skoletjeneste Randers (FUSR) afholdt 2 
arrangementer, hvor folkeskolen har været i fokus. Det første arrangement var i foråret på Kulturhuset, 
hvor der var tre forskellige oplæg af bl.a. Biskop Henrik Wiig fra Århus og organisationen ”Sager der sam-
ler”. De kom med bud på deres tanker om fællesskab og skole. Efterfølgende var der livlig debat.  

Næste debataften var med indbudte gæster, som talte bl.a. politikere, fagforeningsfolk, skolebestyrelser og 
skoletjenestenetværket. Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf blev der drøftet livligt i grup-
perne. Hensigten med disse drøftelser er at man får et bredere kendskab til muligheder og måske be-
grænsninger, således at man kan drøfte videre hjemme i egen organisation. 

Organisationen 

Pensionisterne 

2017 bød på 7 arrangementer. Her skal nævnes:  

 Årets sommerudflugt gik til Syddjursland, hvor vi bl.a. besøgte Filmhøjskolen og Ebeltoft Gårdbryg-

geri. Udflugten sluttede på Restaurant Skovmøllen.(80 deltagere) 

 Efterårets tur gik til Nørregårds Højskole i Bjerringbro. Det var en dag på højskole, der startede med 

en sangtime, frokost og et spændende foredrag. (80 deltagere). 

 Året startede med et sangforedrag om Kaj Normann Andersen. (40 deltagere). 

 I april havde vi besøg af tidligere sognepræst Henning Hall, som fortalte om jøderne i Randers (40 

deltagere) 

 Året sluttede med den populære julefrokost i Golfklubben. Deltagerantallet var rekord stort og lød 

på 100 pensionister.  

Billede fra pensionisternes julefrokost 
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6-byerne 
Som en af landets seks store byer, deltager Randers Lærerforening i 6-by-samarbejdet, hvor lærerforenin-
gerne fra de 6 store byer samarbejder og udveksler erfaringer. Dette sker gennem møder og jævnlig mail-
udveksling. Et konkret eksempel på, hvad samarbejdet kan medfører, er den nye kommunikationsplatform 
for alle medlemmer i Danmarks Lærerforening.  
 
KSØ 
En dejlig kort og mundret forkortelse for det forpligtende kredssamarbejde i Østjylland, dækkende fra Ran-
ders i nord til Hedensted i syd og Silkeborg i vest til Djursland mod øst.  
 
Der samarbejdes på flere niveauer gennem jævnlige 
møder - dels mødes formandsskaberne med de 
lokale hovedstyrelsesmedlemmer forud for hvert 
hovedstyrelsesmøde, hvor man bl.a. debatterer 
punkter til det kommende møde, dels arbejder med 
forskellige arrangementer (senest mødet med An-
ders Bondo den 30. januar 2018), dels drøfter 
kommunale forhold af fælles interesse, dels......  
 
Derudover er der af KSØ nedsat en række andre arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med pædagogiske 
forhold, arbejdsmiljø og et kursusforum, der arrangerer TR-kurser m.m.. 
 

Samarbejdet med de øvrige faglige organisationer  
I det sidste år har vi på forskellig vis haft kontakt til og samarbejdet med flere af de øvrige faglige organisa-
tioner i byen. Meget naturligt har vi på mange måder en fælles interesse med BUPL, når vi oplever udfor-
dringer i forhold til fx arbejdsmiljøet på en skole. Vi har alle en interesse i, at  der er et velfungerende ar-
bejdsmiljø ude på skolerne.  
 
Ligeledes har vi sammen med BUPL og Skolelederforeningen lavet fælles høringssvar og udveksler forskelli-
ge former for information.  
 
FTF og LO arbejder på en mulig fusion i Danmark. Lokalt vil det få konsekvenser for de samarbejdsstruktu-
rer, der findes i dag. Desuden har en lang række organisationer arbejdet sammen omkring Danmark for 
Velfærd. Vi er nu begyndt at afholde møder med repræsentanter for FOA og 3F. Der er nemlig en lang ræk-
ke kommunale udfordringer, som vi med fordel kan se på sammen.  
 

FTF-kommunegruppen består af repræsentanter fra de forskellige FTF organisationer, som har medlemmer 

ansat i Randers Kommune. Gruppen består af de, der sidder i HovedMEDudvalget: BUPL, DSR, DS og DLF. 

Herudover deltager Fysioterapeuterne, ergoterapeuterne, Kost og Ernæringsforbundet og samtidig er AC´s 

repræsentant optaget i gruppen, som forbereder og ajourfører det der skal behandles på HovedMEDud-

valgsmøderne. Det er et samarbejde som vi værdsætter rigtig meget. Gruppen repræsenterer ansatte med 

mellemlange uddannelser.  
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De politiske partier 
Randers Lærerforening deltager i byrådsmøderne, når der er skolerelevante ting på dagsordenen.  
 
Ligeledes mødes vi jævnligt med repræsentanter fra de forskellige politiske partier for at drøfte skolefor-
hold. Møderne med politikerne er vigtige for os, da de giver mulighed for at fortælle politikerne om den 
virkelighed, man møder ude på skolerne og som ikke kan ses i kvalitetsrapporter, Excel-ark osv. 
 
TR-kurser og DLF’s uddannelsestilbud 

2017 var valgår til TR-posten. Det betød, at 9 nye lærere sagde ja til TR-opgaven. De er derfor startet på 

Danmarks Lærerforenings grunduddannelse for tillidsrepræsentanter. 

 

 Derudover tilbydes alle tillidsrepræsentanter eftervide-

reuddannelse på forårets KSØ-kursus og på efterårets 

kursus, afholdt samme med Djurs- og Favrskov Lærer-

forening. 

 

KSØ-kurset havde som overskrift ”Hvad skal vi med 

Skolen?” og blev afholdt på Skarrildhus. Efterårets kur-

sus på Gl. Avernæs havde overskriften ”Den involveren-

de fagforening”. 

 

 

Kredsstyrelsen startede skoleåret 17/18 med en 2 dags konference, hvor årets opgaver og nye tiltag blev 

diskuteret og planlagt.     

 

TR og AMR 

Tillidsrepræsentanten ude på det enkelte arbejdssted er Danmarks Lærerforenings/Randers Lærerforenings 

repræsentant helt ude ved medlemmerne. Tillidsrepræsentanten varetager arbejdsopgaverne, der er be-

skrevet i MED-aftalen/TR-aftalen/arbejdstidsaftalen, og kan hjælpe med at svare på en lang række spørgs-

mål om fx løn og arbejdstid. Ligeledes skal tillidsrepræsentanten arbejde loyalt i forhold til politikker vedta-

get af Danmarks Lærerforening/Randers Lærerforening.  

Tillidsrepræsentanten har mulighed for at afholde møder i Faglig Klub (Randers Lærerforening betaler om-

kostningerne til møderne i Faglig Klub). Her mødes medlemmerne og kan drøfte forskellige forhold på sko-

len, komme med udtalelser og give tillidsrepræsentanten opbakning/mandat i forhold til fx drøftelser med 

ledelsen.  

Efter endt organisationsuddannelse tilbyder Danmarks Lærerforening løbende uddannelse af tillidsrepræ-

sentanterne. 

En anden vigtig person er arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdsmiljørepræsentanterne varetager en lang 

række opgaver i forhold til arbejdsmiljøet. Randers Lærerforening afholder 4 årlige møder for arbejdsmiljø-

repræsentanterne på vore overenskomstområder.   

 

Henrik Norup fra Assentoftskolen ønskes tillykke med 
gennemført TR-uddannelse 
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Kontoret 

I august udløb leasingaftalen på kontorets kopimaskine. Vi 

endte med at købe en ny kopimaskine, da serviceaftalen 

på egen maskine og et køb fremfor en ny leasingaftale, 

gav en fordelagtig økonomisk gevinst allerede efter lidt 

over fire år.  

Randers Lærerforening besluttede efter flere års diskussi-

oner at gå over til central opkrævning af medlemmernes 

kontingent. Tilbuddet fra Danmarks Lærerforening er ble-

vet så godt, at vi ikke kunne sige nej. Vi kan stadig lave 

særordninger for de medlemmer, som er kommet i den 

ulykkelige situation at være havnet i restance.  

Når du kontakter kontoret er det oftest sekretær Regitze 

Floor Vittrup, der tager telefonen eller byder velkommen, 

når du går ind af døren. Sidste år varslede vi som et for-

søg, at vi ændrede kontoråbningstiden torsdag og fredag. 

Forsøget er forløbet så godt, at ordningen nu er blevet 

permanent.  

Alle styrelsesmedlemmers normale træffetid på Kreds-

kontoret kan ses på hjemmesiden. Formanden træffes 

normalt efter aftale.  Men ring først og lav en aftale – vi 

kan være ude af huset til møde/forhandling. 

Kommunikation 

Randers Lærerforening udsender 4 - 6 nyhedsbreve til alle medlemmer med en kendt mailadresse. Nyheds-

brevene har hver gang en leder, hvor formanden kommenterer på en eller flere aktuelle problemstillinger, 

samt en række korte omtaler af forskellige forhold inden for skoleområdet. Her er der links til artikler m.m. 

på hjemmesiden. Nyhedsbrevene udsendes desuden til en række forskellige samarbejdspartnere. Udover 

nyhedsbrevene udsendes der forskellige former for information til medlemmerne via tillidsrepræsentan-

terne.  

I samspil med Rander Lærerforenings nyhedsbrev er vores hjemmeside og Facebook et medie vi benytter 

ofte for herigennem at nå alle vores medlemmer og interessenter.   

Kommunikationen internt i styrelsen og mellem tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne 

foregår på konferencer på skolekom (indtil ultimo 17) og fra ultimo 17 på DLFinsite. Desuden afholdes der 

møder for tillidsrepræsentanterne en gang om måneden. Der er normalt meget stor aktivitet på vores mø-

der og på konferencen, som vi derfor anser som et vigtigt redskab for de tillidsvalgte i Randers Lærerfor-

ening. 

Kredsstyrelsen har et stående tilbud til alle skoler omkring deltagelse i møder i Faglig Klub. Dette tilbud 

benyttes i stor grad. 
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Randers Lærerforening udsender jævnligt pressemeddelelser og disse bringes i de lokale medier (både 

skrevne og elektroniske). Desuden citeres formanden jævnligt i bl.a. den lokale avis og P4. 

Som et led i Rander Lærerforenings kommunikationsstrategi påbegyndte vi i 2017 skolebesøg, hvor kreds-

styrelsesmedlemmer kommer på besøg på skolerne. Vi følger en lærer en dag i det daglige virke med hen-

blik på at fortælle om de gode oplevelser og sætte spot på folkeskolens mange gode indsatser. Skolebesø-

gene sker i samarbejde med skolechefen, skolelederne, TR og de involverede lærer for i fællesskab at sætte 

fokus på folkeskolen og de gode oplevelser.   

Hjemmeside og sociale platforme  

 I 2017 bød vi velkommen til vores 

(Danmarks Lærerforenings) nye 

kommunikationsplatform DLF 

InSite. Den nye kommunikations-

platform skal afløse den tidligere 

kommunikation på skolekom. DLF 

InSite bliver en platform for alle 

medlemmer i Danmarks Lærer-

forening og udrulles til alle i star-

ten af 2018. Kredsstyrelsen, til-

lidsrepræsentanter og arbejdsmil-

jørepræsentanter har taget plat-

formen i brug. 

Gennem de seneste år har vi renoveret, opdateret og fornyet Randers Lærerforenings hjemmeside og Fa-

cebookprofil.  

Randers Lærerforenings hjemmeside har gennemgået en forandring, da vi er skiftet fra vores eget design til 

Danmarks Lærerforening platform. Begrundelse for skiftet er driftsmæssige forhold og økonomi.  

Sideløbende med renoveringen af hjemmesiden oprettede vi en ny Facebookside (Randers Lærerforening), 

Facebook siden har været en succes målt på de aktiviteter og besøg siden har haft.  

Persondataforordningen 
Konkret betyder det, at man inden den 25. maj, skal have beskrevet sine datagange ud fra nogle bestemte 
kriterier. Det er et forholdsvis omfattende arbejde, som Kredsstyrelsen påbegynder umiddelbart efter ge-
neralforsamlingen.  
 
Investering  
Randers Lærerforenings formue har hidtil været anbragt på højrentekonti (1-2% i rente) og pengene er 
bundet i tre år. Disse kontoer udløber og kan ikke fornyes på samme fine vilkår. Derfor investerede Særlig 
Fond tilbage i 2016 1 million i værdipapirer (sammensætningen af investeringen fremgår af Særlig Fonds 
Regnskab).  I 2017 var udbyttet på ca. 30.000,- 
 
I efteråret 2017 udløb en af Randers Lærerforenings højrentekonti. Pengene fra denne – ca. 775.000,- er 

investeret gennem Sparekassen Kronjylland. Investeringer af denne art anbefales af hovedforeningen.  
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Særlig Fond  

Lærernes Hus er ejet af Særlig Fond. Vi har foretaget en stor forbedring på husets facade med nye vinduer 

på 1. sal. Investeringen på 65.000 kr. var en af de anbefalinger, vi fik, da huset blev tjekket for mulige ener-

giforbedringer.   

Styrelsen 
Styrelsen har gennem året løst de opståede opgaver efter bedste evne. I nogle tilfælde betyder det, at vi 
inddrager konsulenter i Danmarks Lærerforening. Dette sker bl.a. i forbindelse med afskedssager.  
 
Det politiske arbejde i styrelsen varetages som udgangspunkt af formandsskabet med udgangspunkt i be-
slutninger på de ugentlige styrelsesmøder, generalforsamlingsbeslutninger og udmeldinger fra Hovedsty-
relsen.  
 
Fra styrelsen skal der lyde en stor tak til alle medlemmer for indsatsen og opbakningen gennem året. Lige-
ledes skal der lyde en tak til alle samarbejdspartnere for samarbejdet gennem 2017. 
 

Randers den 20. februar 2018 

På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening 

 

Leif Plauborg 

Formand 


