
 

Referat fra Generalforsamling SF Gladsaxe, lørdag den 11. marts 2017 

 
 

1. Valg af dirigent og referat 
Gunnar valgt som dirigent.   
Frederik valgt som referent. 
 
Generalforsamlingen blev erklæret lovlig og dagsordenen blev 
godkendt. Der blev foreslået en ændret rækkefølge af 
dagsordenspunkterne, så pkt. 7, orientering fra kommunalgruppen blev 
nyt pkt. 3.  
 

2. Indlæg af Formanden for Lærerforeningen i Gladsaxe 
 
Formand Thomas Adelskov blev budt velkommen.  
 
Thomas har været formand for Lærerforeningen i Gladsaxe i fire år og 
medlem af bestyrelsen siden 2004.  
Han fremlagde de vigtigste arbejdsområder for bestyrelsen pt. Et vigtigt 
emne er aftalt arbejdstidsforhold. Her er det stadig foreningens 
synspunkt at der skal være aftaler om tingene på forhånd. Forskningen 
viser at dette også giver den bedste tillid og den bedste produktivitet. 
Thomas understregede at arbejdsforholdene på skoleområdet 
grundlæggende er som de skal være lige nu. Medlemmerne bliver ikke 
udsat for de største uhyrligheder, og tingene foregår godt indenfor 
rammen. Det er rammen, som ikke er i orden.  
 
Thomas uddybede med at hvis man ser på de skolevæsener som klarer 
sig bedst, så har de generelt én ting til fælles og det er at inddrage 
medarbejderen. Dette giver den nødvendige substans, legitimitet og 
gennemslagskraft. I Danmark har man valgt det modsatte. Problemet er 
at det kan give et problem med ejerskab hos lærerne. 
 
Ønsker fra Lærerforeningen er efteruddannelse og vel og mærke 
finansieret efteruddannelse. Typisk skal dette ske indenfor de 
eksisterende opgaver, og det er en kæmpe barriere for lærerne.  



Vikardækning kunne foreningen godt tænke sig et projekt omkring. 
Særligt ved længere sygdom eller fravær er det vanskeligt. Kunne man 
få det bedre dækket ind.  
En plan om inklusion er også på ønskelisten. Lærerforeningen mener at 
hvis en elev kan inkluderes, så skal vi det og finde de nødvendige 
resurser. De er to ting i debatten som bliver overset. De potentielt 
største ofre er dem som har brug for faglig inklusion. Det er der 
desværre ikke fornøden opmærksomhed på. Den anden ting er at der 
er meget snak om at de skal inkluderes i skolen, men målet må være at 
få dem inkluderet i samfundet.   
Skoledagens længde er også noget Thomas bekymrer sig om. I 
Gladsaxe er der en stram ramme, som begrænser skoletidens længde, 
særligt for de mindste. Dette har været et godt træk. Det har også givet 
nogle forhindringer for skemalægning. Tidligere låste man også 
spisepausen fast. Det har betydet manglende fleksibilitet og ”tre skoler i 
én”, både for elever og lærere, som ikke har pause på samme tid.  
 
Et vigtigt område er forholdet mellem lærere og pædagoger. 
Pædagogerne er ifølge Thomas blevet ”solgt til stanglakrids” i 
Skolereformen. Det er ikke lykkedes at få udnyttet pædagogernes 
kompetencer. Her på det seneste er der kun meget få som har talt om 
hvad en god SFO er. Det er enormt ærgerligt. Der mangler et godt 
ramme om at gå ind i fællesskab, særligt ift. den understøttende 
undervisning. Thomas noterede sig at der i SF’s udspil om folkeskolen 
står meget lidt om pædagoger.  

 
Skolen og det sjove bliver kapslet ind i hver sin verden. Det mener 
Lærerforeningen er forkert. Det er samarbejdet som er vigtigt. Der er en 
række logistiske udfordringer i samarbejder mellem mange faggrupper, 
som kun få tør tale om. F.eks. en idrætspædagog, som både er 
nødvendig om morgenen og i SFO’en om eftermiddagen. 
 
Flere voksne er et yderligere ønske. Det handler ikke kun om resurser, 
men mere om hvad det er for udfordringer man gerne vil have løst. 
F.eks. ift. ordblindhed, som kræver meget særlige lærerkompetencer. 
Det bør være en kvalitativ debat og ikke kun en debat om kvantitet.  
 
 
De 17-20% som kommer ud af folkeskolen, og så har de ikke fået noget 
ud af det. Dette er ifg. Thomas en skandale. Han har vanskeligt ved at 
se at der er nogen der har gjort noget for denne gruppe. En elevplan er 



et stort stykke materiale, som er komplet uforståeligt skrivning for 
modtagerne. Det man interesserer sig for er at der skal pålægges 
nogen noget, men ikke om det bliver forstået. Man kan gøre mange 
ting. Hvis vi gerne vil klare os bedre i PISA-tests osv., så er det bedste 
at glemme alt om de 20%. Så kan vi satse massivt på de 80%. Det er 
ikke så sympatisk, men i virkeligheden er at det ofte er det man som 
lærer bliver vurderet på. Men vi er nødt til at gøre noget for de sidste 
20%.  
 
Ledelse er vigtig, men det har måske fået for meget plads. 
Lærerforeningen i Gladsaxe mener ikke ledelse er en profession. Der 
skal være fokus på hvad der skal ske med medarbejderne, så ledelse 
handler mere om grundledelse.  
 
Thomas Adelskov kommer gerne igen til en temadag.  
 
Herefter var der en spørgerunde. Der var et spørgsmål om rammen og 
dialog forud for valget. Thomas pegede på at et emne for et 
dialogmøde kunne være efteruddannelse og resurser til at uddanne sig.  
 
Der var også et spørgsmål til Fremtidens Skole. Thomas bemærkede at 
projektet da i det mindste forsøger at inddrage lærerne. Han 
bemærkede dog at man måske vare sig for at sætte alt for snævre 
rammer for hvordan vores børn skal kunne håndtere fremtids samfund. 
Skal vi skabe fremtidens samfund for vores børn? Eller skal de selv 
kunne skabe det? Dannelsen og uddannelsen bør i stedet lægge sig op 
af en vision om det åbne samfund, så folkeskolen løbende kan følge 
med.  
En idé i fremtidens skole er at komme af med klasserne. Det advarede 
Thomas imod. En klasse er et minisamfund, hvor man lærer fællesskab. 
Andre, løsere systemer vil betyde at de 20% bliver ramt.  
Skolerne konkurrerer i forvejen med hinanden som ramme for 
budgetmodellen. Der er et a og b hold for skoler. Mørkhøj, Grønnemose 
og Skovbrynet. Grønnemose skole mister elever og er på vej til at blive 
en tresporet skole.  
 
Der var også et spørgsmål om inklusion. Hvor meget kan løses 
kommunalt, hvor meget kan løses højere oppe i systemet ift. inklusion? 
Thomas svarede at inklusion kræver investering. Obama udtalte 
engang at hvis man synes uddannelse er dyrt, så skal man bare se på 
hvad INGEN uddannelse koster. Man kan overveje hvad der giver 



størst kvalitet for pengene. Man bør måske fjerne paragraffen fra 
folkeskoleloven om at undervisere skal være lærere.  
 
Omkring de 20%, der skal vi lave noget, som gør at de rykker- endnu 
hurtigere end de gør i forvejen. De 80% rykker hurtigere. Måske der 
skulle nedsættes en task force. En idé kunne være at tage op hvorfor 
man ikke både kan arbejde i en dagsinstitution og i en skole. Det kunne 
skabe bedre forbindelse for børnene. 
 
Og så skal vi passe på med de siloer, at der ikke skabes nye og 
uddybes, og at effekten af dem forværres.  

 
 

3. Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af en plan for det 
kommende års arbejde (oprindeligt nummer 7) 
 
Serdal og Susanne orienterede. Det har været et fantastisk år også 
med kommunalgruppen med den sammensætning og kompetence som 
vi har. Det er meget sjældent i SF-sammenhæng.  
 
De årlige budgetforhandlinger, det er der hvor de store politiske kampe 
bliver taget. Det unikke er at vi tager ansvaret politisk. Også ift. 
budgetforligene. Sidste år fik vi stort set indfriet alle vores ønsker i 
budgetforhandlingerne. Det viser at vi gør vores forarbejde godt og kan 
vores politiske håndværk.  
Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen rejste vi i budgetforhandlinger 
gennem puljen til engangsydelser. Det vi har kunnet gøre for at hjælpe 
ofrene som følge af stramningerne er engangsydelserne. Også 
ungdomsledighed er der blevet afsat flere midler til. Til forskel for 
Enhedslisten deltager vi i det politiske arbejde. Derved trækker vi S 
længere til venstre. Ift. den grønne dagsorden er der sikret puljer.  
 
Da vi lavede budgettet, kom borgmesteren om en række 
rammebesparelser. Særligt taleklassen på Skovbrynet skole og 
gruppeordninger på Buddinge skole var et problem. Vi fik formuleret en 
budgetnote om at vi skulle finde besparelsen (32).  Det er kommet op 
og vi har drøftet det nu i BUU og der er vi endt med at taleklassen bliver 
nedlagt. Det er en faglig vurdering om at børnene kan få et bedre tilbud. 
Det problematiske er at den nødvendige dialog med fagpersonerne 
lokalt har manglet. Der er afsat en permanent pulje til de berørte børn 
på 320.000 kr. Ift. gruppeordningen lykkedes det ikke at finde flertal til 



bevare ordningen som den er. Til gengæld er der stadig midler til 
ordningen (25 % bevares).  
 
Spillestedet. De fysiske rammer er på plads og vi forventer at kunne 
tage stedet i brug i august 2018.  Lige nu bliver vores arbejde at se 
frem mod kommunalvalget. Karin har trukket sig som 
borgmesterkandidat og det skaber en ny situation. Socialdemokraterne 
ønsker også fremover at samarbejde med SF.  
 
Kellersvej begynder at tage form nu. Der er mange lokalplaner og der 
bygges på livet løs. SF har arbejdet for at der også kommer mindre 
boliger. Bl.a. på Bagsværdlund kommer der mindre boliger. På 
Sundheds- og Handicapområdet kommer der også nye opgaver ift. et 
nyt sundhedshus.  
 
Der kom et spørgsmål om effektivisering fra forsamlingen. Hvorfor skal 
vi gøre så meget, når nu vi har så mange penge i Gladsaxe? 
Servicerammen er til kommunens drift. I 2017 overholdt kommunerne 
rammen, men fra 2018 og fremover overskrider vi servicerammen. Så 
hvis der ikke sker noget ovenfra (Folketinget), så vil vi skulle finde 
effektiviseringer på 15 mio. i 2020, et beløb som stiger løbende. 
 
Et andet spørgsmål gik på hvordan Spillestedet skal styres? 
Spillestedet kan blive enten kommunalt drevet og ejet og dermed ØU 
som har hånd i hanke med den daglige, politiske ledelse. Man kan også 
lave en selvejende institution. Det vi taler for er at det er en selvejende 
institution, da der er bedre rammer for dynamik og have øje for at 
konkurrere med andre spillesteder i området. Der er pt. politisk enighed 
for en selvejende institution. Også ift. de skiftende politiske flertal, er det 
vigtigt for stabiliteten.  
 
Der kom yderligere et spørgsmål om, hvem der er målgruppen for 
Spillestedet. Det er fortrinsvis for unge, og det har været målet løbende. 
Hvordan vægtningen skal være ift. anden anvendelse er det 
bestyrelsen, som skal finde balancen.  
 
Der kommer snart en helhedsplan for hele Telefonfabrikken. På tirsdag 
skal det drøftes i ØU. I maj vedtages den endelige form. Kommunen har 
købt Blågaarden og nu skal der laves en plan for stedet.  
 



Et spørgsmål gik på sagen om gruppeordning og taleklassen. Det blev 
fremhævet som uacceptabelt at man laver en besparelse af ordningen 
og rammer de børn som er visiteret til en ordning. Men også at KG er 
kun vejledende og sådan er det.  
Det vi savnede i forbindelse med budgetforhandlingerne var et sagligt 
og fagligt grundlag. SF fik reddet noget hjem, men ikke det hele. Det 
kan være en glidebane og det skal vi være opmærksomme på.  Og så 
skal vi følge udviklingen og vurdere om de faglige vurderinger holder.  

 
 

4. Bestyrelsens beretning 
 
Var tidligere udsendt. Thomas startede med at rose Poul, for der er 
mange store og små ting man skal lave som formand (slides). Thomas 
beklagede at referatet fra sidste Generalforsamling kun meget sent 
(starten af marts) blev lagt på hjemmesiden.  
 
SF har kun syv Folketingsmedlemmer, men når man ser på hvor 
synlige de er, skulle man tro de var mange flere. Det gælder arbejdet 
for at fortsætte den grønne omstilling, kampen mod social dumping, 
arbejdet for fleksibel arbejdstid, arbejdet mod skattely, og kampen for 
en stærk folkeskole. Særligt kampen for den grønne omstilling har der 
været flotte sejre. Det kan ses på meningsmålingerne, hvor vi nu har 
lagt os stabilt på over de 5%.  
 
I Gladsaxe har vi også haft rigtig gode sejre. I budgetforhandlingerne fik 
vi det meste igennem, og vi har fået en levende bestyrelse og en 
velfungerende kommunalgruppe af aktive medlemmer. Sammen har vi 
fået skabt nogle rigtig flotte visioner som baggrund for kommunalvalget 
2017, som vi nu skal i gang med at få omsat til politiske idéer. De 
konkrete idéer skal være med til at skabe kant for SF og vores tre A-
liste, Serdal, Dorthe og Frederik. Det vil vi gøre gennem en 
konkretiseringsworkshop, som vi har fundet en spændende og effektiv 
form for gennem en test i februar. Desuden vil vi her op til valgkampen 
(og derefter) lytte rigtig meget til borgerne, samtidig med at vi har fokus 
på at det er SF-Gladsaxes politik. 
 
Desuden vil bestyrelsen her efter generalforsamlingen få sat en B-liste 
af medlemmer, som kan stille op til valget. Urafstemningen forløb ikke 
helt efter planen, idet sekretariatet ved en fejltagelse havde sendt 
stemmesedler til en række SF-medlemmer, som imidlertid var fraflyttet 



kommunen, og derfor ikke var stemmeberettigede til valget. Det er 
sekretariatet blevet kritiseret for.  
 
Og så har vi Serdal og valggruppen bag som er parat til at køre 
valgkamp, hvis der skulle blive udskrevet folketingsvalg.  
 
Herefter var der plads til kommentarer og spørgsmål fra 
generalforsamlingen.  
 
Det blev nævnt at det er vigtigt at referatet kommer på hurtigere.  
Flere roste bestyrelsens arbejde, selvom der er nogle småting som der 
kan rettes op på.  
 
Der var også en kommentar om at der ikke er sket meget på 
hjemmesiden og at vi skal få en ordentlig hjemmeside, som også kan 
slås op på google og vise at SF Gladsaxe er et aktivt sted. Bare vi dog 
kunne få en hjemmeside som gør os synlig i den digitale tidsalder. 
  
Thomas svarede vi skal nok ikke regne med at der kommer en levende 
debat på hjemmesiden, men at vi skal gøre mere for at det bliver et 
spændende sted og giver et godt indtryk. En idé fra forsamlingen var at 
der kommer et synligt link til Facebook.  
 
Thomas ønskede en tilkendegivelse om hvor vidt bestyrelsen fremover 
skal kommunikere om Generalforsamlingen via PostNord eller per mail.  
Her er det et springende punkt at ikke har lov til at overse folk, som ikke 
er på internettet og dermed ikke kan modtage mail. Beslutningen var at 
vi sender ud per mail og ikke per post. De medlemmer som ikke kan 
modtage mails skal melde tilbage om dette, så vil de fortsat modtage 
breve fra SF-Gladsaxe.  
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer 
(med applaus). 
 

5. Regnskab 
 
Regnskabet blev fremlagt af Erik. D.d. er vi 134 medlemmer, herunder 
8 gratismedlemmer, som er noget nyt i en landsdækkede SF-
kampagne. Regnskabet ser godt ud, der er generet et stort overskud. 
Flere af posterne på indtægt siden var sat forsigtigt.  
 



 
Regnskabet blev godkendt enstemmigt og af alle stemmer (med 
applaus) 

 
 

6. Budget, herunder kontingentfastsættelse 
 
Erik fremlagde et bud på hvad vi forventer at få ind af indtægter og 
udgifter i 2017. Kontingentet er uændret. Partiskatten sættes lidt højere 
end i 2016, idet honoraret er sat højere som følge af en generel 
regulering af honorarer. Det skæpper lidt yderligere i partikassen. Der 
er fint plads til nye aktiviteter i 2017. 
. 
Budget og kontingent blev godkendt enstemmigt og alle har stemt for.  

 
7. Indkomne forslag 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

8. Valg 
 

Anne, Tina Lindberg og Bente valgt til stemmeudvalget 
 
 
a. Valg af kasserer 

 
Erik blev genvalgt som kasserer  

 
 

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
 
Frederik blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

 
c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
 
Leif blev valgt som bestyrelsesmedlem.  

 
d. Valg af suppleanter for 1 år  
 
Jette blev valgt  
Bente blev valgt 



 
e. Kommunalgruppen 

 
Valgt til kommunalgruppen blev Frederik, Dorthe, Christian, Jette, 
Bente, Leif, Gunnar L og Gunnar S 

 
f. SF-regionens repræsentantskabsmøde 

 
Thomas blev valgt 
Frederik blev valgt 
 

g. SF-Københavns omegns kreds storkreds.  
 
Serdal blev valgt 
Dorthe blev valgt  
Thomas blev valgt 
 

h. Valg til Landsmøde 
 
Følgende blev valgt: Gunnar, Dorthe, Poul, Susanne (som gæst), 
Thomas, Serdal  
 

i. Valg af kritisk revisor (2 år) 
 
Anni blev valgt som kritisk revisor 
 

j. Valg af kritisk revisorsuppleant (1 år) 
 
Serdal blev valgt 
 

k. Faneansvarlig 
 
Gunnar blev valgt.  
 

l. Faneansvarlig suppleant 
 

Christian blev valgt.  
 

9. Evt.  
 
 



 


