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Bestyrelsen 

Lad mig bare sige det som det har været….et rigtigt møg år igen, hvor vores generalforsamling 2021 

blev afholdt ”online” grundet Covid19. Bestyrelsen har afholdt 2 onlinemøder + 1 fysisk i perioden! 

 

Motiveret forslag til ændring af nuværende formandshonorar 

Bestyrelsen har kigget på hvorledes vi kan få balance i vores årsregnskab. Efter forskellige ”modeller” 

har været i spil, har vi valgt at lægge op til, at der fremover gives et formandshonorar på kr. 7.500 og et 

lønforhandlerhonorar på ligeledes kr. 7.500. Lønforhandeleren udpeges i bestyrelsen og kan være 

formanden, men kan også være en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Den primære drøftelser har 

gået på, om der kan leveres samme kvalitet hos lønforhandleren. Og det vil jeg mene at det kan! Jeg 

har nu været lønforhandler i 3 år, har derfor i al beskedenhed, stor viden på arbejdsomfanget set over 

en længere horisont. Det er derfor vi, bestyrelsen beder om opbakning til ovenstående forslag på 

generalforsamlingen.  

 

Medlemsmøder 

På forrige generalforsamling var der stor enighed om, kun at gennemføre medlemsmøder, såfremt de 

kunne holdes ”face to face”. Det har desværre ikke være muligt som i jo nok alle ved! Men nu er alle 

restriktioner ophævet og derfor kan vi se ind i lysere tider, hvor vi kan mødes for at drøfte vores fælles 

udfordringer både fagforeningsrelateret men bestemt også de helt lavpraktiske udfordringer vi bokser 

med i hverdagen! 

Bestyrelsen regner med, som tidligere annonceret, at afholde en studiedag hos Lego House når det kan 

lade sig gøre. Lego House er tidligere blevet aflyst, men på forrige generalforsamling var der opbakning 

til atter at tilbyde tiltaget, da det giver god mening. Lego House har en spændende og inspirerende 

tilgang til ledelse. 

Medlemsdatoerne vil blive meldt ud i referatet for generalforsamlingen.  

Bonus information: 34 medlemmer og 9 pensionister samt et særligt medlem! 

Netværk vedr. rejsefælleskabet i LU Syd – tovholder er Jens Peter (Varde) 

Facebook grupper:  

 - LU Lederforum 

 - Fritidsundervisning i Undervisning 
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Lønforhandlinger: 

Der har været lønforhandlinger i adskillige ungdomsskoler hen over den forgange periode. Der er 

blevet givet både engangstillæg og varige tillæg af meget forskellig størrelse. Men generelt er 

kommunerne stadigvæk meget tilbageholdene i forhold til løn, hvilket også giver sig udslag i flere 

engangstillæg i stedet for varige løntillæg. Vi må desværre konstatere, at vi ikke altid får noget ud af 

vores anstrengelser. Mange kommuner føler sig stadigvæk økonomisk presset, så penge til lokalløn og 

løntillæg sidder ikke løst, men der er dog stor forskel fra kommune til kommune. 

LU centralt: 

Årsmødet holdes torsdag 28. april 2022 kl. 9:00 - fredag 29. april 2022 kl. 13:00 på Munkebjerg Hotel. 

Her er linket til Årsmødet 

 

Ungdomsskoleforeningen:  

Der holdes Landsmøde onsdag den 11. maj. - Her er linket til Landsmødet 

Webinar – Online Ungdomsskole – Her er linket til Webinar 

Ungdomsringen: 

Se hvad der sker på deres nye hjemmeside.  Her er linket til NY hjemmeside 

 

Tak for dette år ☺ 
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