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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

7. skriftlige beretning for Allerød – Hørsholm 

Lærerforening. 

 

Kredsstyrelsen fortsætter med udseendet på 

beretningen fra de seneste år, hvor vi forsøger at 

lave en mere læsbar og oversigtsagtig facon. 

Beretningen består således af et par sider med 

nogle af foreningens vigtigste aktiviteter samt en 

faktaside. 

På generalforsamlingen vil der være en mundtlig 

uddybning, ligesom der vil være mulighed for at 

diskutere foreningens fremtidige arbejde. 

Sammen med den endelige dagsorden vil 

regnskaber for 2018 og budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Ole Andreasen 

Formand 
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 Kredsene afholder i begyndelsen af 2018 en række 
medlemsmøder med Anders Bondo Christensen 
med fokus på overenskomstforhandlingerne - link 

 Omfattende mangel på lærere i hele landet. 
Folkeskoler i hele Danmark har svært ved at 
rekruttere uddannede lærere, viser nye tal - link 

 Det er afgørende for vellykket integration, at vi bliver 
bedre til at inkludere indvandrerbørn i folkeskolen og 
i samfundet, skriver næstformand Dorte Lange i en 
kronik i Jyllands-Posten - link 

 Ny MED aftale og aftale om tillidsrepræsentanter 
(Allerød) 

 Tillæg for skiftende arbejdssteder (Allerød) 

 Faglig klub møder om OK-18 

 FAK-konference 

 Kredsformandsmøde 

 Møde med forvaltning 

 Arbejdsmiljømøde (Allerød) 

 Møde om databeskyttelse 

 Afskedigelser (Allerød) 

 DLF-a delegeretmøde den 31.1.18 
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 Jeanette Sjøberg, formand for DLF's Undervisnings-
udvalg, hilser debatten om teknologi i skolen 
velkommen og understreger, at diskussionen bør 
handle om, hvordan teknologien kan styrke 
undervisningen - link 

 DLF peger på fire indsatsområder, der skal styrke 
udskolingens udsyn og fællesskab - link 

 Forhandlingerne om en ny overenskomst på det 
kommunale område er brudt sammen - link 

 Kredsformandsmøder 

 Dialogmøde med ØU (Allerød) 

 Møde om databeskyttelse 

 Faglig klub møder 

 Fælles børn, fælles ansvar. Evalueringsrapporten 
udkommer og den gennemgås i Hørsholm 
Kommune 
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 Antallet af lærere uden læreruddannelse er steget 
støt siden 2013, viser nye tal fra AE-rådet - link 

 Arbejdsgiverne på det statslige, det regionale og det 
kommunale område har i dag valgt at varsle en 
omfattende lockout på hele det offentlige 
arbejdsmarked - link 

 Flere end 10.000 tillidsrepræsentanter fra 
organisationer på hele det offentlige område var 
samlet i Fredericia. Vedtog udtalelse, der opfordrer 
arbejdsgiverne til at finde en løsning for alle - link 

 Generalforsamling 

 Årlig miljødrøftelse i Hoved-MED (Hørsholm) med 
Tage Søndergaard og social kapital  

 Møder om den nye databeskyttelseslov 

 Møder om evt. kommende konflikt 

 Evaluering af Forståelsespapir (Allerød) 

 Kredsformandsmøde 
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 DLF lancerer stor fælles OK18-kampagne ’En 
løsning for alle’ sammen med mere end 100 andre 
organisationer - link 

 FTF og LO har på to ekstraordinære kongresser d. 
13. april besluttet at lægge de to faglige 
hovedorganisationer sammen. Den nye 
stororganisation vil have kræfter til at spille op mod 
arbejdsgiverne, mener lærernes formand Anders 
Bondo Christensen - link 

 OK18-forlig med KL. Efter vanskelige og langvarige 
forhandlinger indgik Forhandlingsfællesskabet i dag 
et 3-årigt forlig for de kommunalt ansatte - link 

 Alle offentlige faggrupper mødes til demonstration 
på Apotekertorvet den 4.4.18 

 Dialogpapiret evalueres og forlænges endnu et år 

 Der afholdes demonstration den 18. april i Helsingør 

 Der afholdes demonstration den 24. april i 
København 

 Foretræde for Økonomiudvalget i Hørsholm 
Kommune 

 Møde med BSU formanden den 24. april 

 Forvaltningsmøder begge kommuner 

 Fælles kommunale TR møder 

 Kassererkursus 
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 Per B. Christensen bliver formand for den 
undersøgelseskommission, som KL og Lærernes 
Centralorganisation har aftalt ved 
overenskomstforhandlingerne - link 

 10. klasse bør ikke flyttes fra folkeskolen og over på 
erhvervsskolerne, skriver formanden for DLF's 
undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, og Mette 
With Hagensen fra Skole og Forældre i et 
debatindlæg i Politiken - link 

 OK18-afstemning: Læs Folkeskolens indstik inden 
du stemmer. Bliv klogere på hovedindholdet af 
aftalerne og læs hovedstyrelsesmedlemmernes 
anbefalinger i indstikket - link 

 Temadag for TR 

 Møde vedr. ”Min Uddannelse” 

 Drøftelse mellem chef og FTR (Allerød) 

 Møde om pædagogiske forhold 

 Kasserermøde i FAK 
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 3 ud af 4 lærere stemte ja til OK18-resultatet. 
Formand Anders Bondo Christensen understreger, 
at nu skal forliget bruges til at skabe forbedringer for 
lærerne og et godt samarbejde om folkeskolen - link 

 Regeringens rådgivningsgruppe for Fælles Mål har 
netop præsenteret sine anbefalinger.  
Jeanette Sjøberg fra DLF glæder sig over, at 
lærerne fremover skal have større didaktisk frihed 
og et øget professionelt råderum - link 

 IT i undervisningen. Vi skal have mere fokus på, 
hvordan vi sikrer, at de nye værktøjer skaber 
kvalitet, mener Jeanette Sjøberg, formand for 
undervisningsudvalget i DLF - link 

 Borgmestermøder i begge kommuner 

 Skoledrøftelse med personalechef og skolechef 

 Skoledirektør Pernille Salemon udpeges til 
kommunaldirektør 

 Ekstraordinær Kongres 

 TR samtaler 

 Borgmestermøder 

 Møde med kommisionsformanden 

 Forvaltningsmøde (Hørsholm) 

http://www.dlf.org/nyheder/2018/januar/kom-til-medlemsmoede-med-anders-bondo-christensen
http://www.dlf.org/nyheder/2018/januar/omfattende-mangel-paa-laerere-i-hele-landet
http://www.dlf.org/nyheder/2018/januar/kronik-alle-skal-foele-sig-hjemme-i-skolen
http://www.dlf.org/nyheder/2018/februar/ny-teknologi-skal-understoette-skolen-ikke-omvendt
http://www.dlf.org/nyheder/2018/februar/debatoplaeg-udsyn-og-faellesskab-i-udskolingen
http://www.dlf.org/nyheder/2018/februar/forhandlingssammenbrud
http://www.dlf.org/nyheder/2018/marts/flere-laerere-uden-uddannelse
http://www.dlf.org/nyheder/2018/marts/lockoutvarsel-paa-hele-det-offentlige-omraade
http://www.dlf.org/nyheder/2018/marts/10000-trer-til-arbejdsgiverne-indgaa-nu-en-aftale
http://www.dlf.org/nyheder/2018/april/dlf-lancerer-stor-faelles-ok18-kampagne-sammen-med-mere-end-100-andre-organisationer
http://www.dlf.org/nyheder/2018/april/bondo-storfusion-viser-sammenhold
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2018/april/ok18-forlig-med-kl
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2018/maj/kommissionsformand-er-udpeget
http://www.dlf.org/nyheder/2018/maj/debat-10-klasse-er-allerede-en-gevinst-for-samfundet
http://www.dlf.org/nyheder/2018/maj/ok18-afstemning-laes-folkeskolens-indstik-inden-du-stemmer
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2018/juni/3-ud-af-4-laerere-stemte-ja
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2018/juni/raadgivningsgruppe-vil-give-laerere-stoerre-frihed
http://www.dlf.org/nyheder/2018/juni/it-har-handlet-for-meget-om-udstyr-og-for-lidt-om-kvalitet
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 Medlemstilbud: Få bogen "Samspil mellem skole og 
hjem" gratis. Den tiende bog i serien Pædagogisk 
Rækkevidde er nu tilgængelig gennem "Min Side". 
Skrevet af sociolog Maria Ørskov Akselvoll og 
omhandler samarbejdet mellem skole og hjem i en 
tid, hvor mange forældre oplever et øget pres - link 

 Ny Start og folketingsvalget øverst på programmet. 
Anders Bondo Christensen fortæller i et interview 
med Altinget, at han vil kæmpe for at holde 
folkeskolen i fokus op til folketingsvalget - link 

 Flere forældre vælger folkeskolen fra, og det skyldes 
især, at den er massivt underfinansieret. Derfor 
undrer det Anders Bondo Christensen, at folke-
skolen forbigås i regeringens finanslovsudspil - link 

 ØU-foretræde (Hørsholm). Kreds italesætter 
bevilligede penge, der efterfølgende tages fra 
området. Info om før ukendte besparelser på ca. 20 
mio i 2018 + 22 mio i 2019. 

 Dialogmøde med ØU (Allerød) 

 Drøftelse af Forhåndsaftalen (Allerød) 

 Drøftelse af retningslinje for personalereduktioner 

 Kredsformandskonference 

 Budget-borger-møde i Hørsholm  

 Sagsbehandlerkursus 
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 DLF vinder sag for medlem i Højesteret. 
Erstatningsnævnet vil gennemgå tidligere sager 
efter afgørelse i principiel sag om erstatning for vold 
på job - link 

 Det er den helt forkerte vej at gå, når regeringen 
lægger op til at gøre 10. klasse til en del af 
erhvervsuddannelserne, mener Jeanette Sjøberg, 
formand for Undervisningsudvalget i DLF - link 

 Lærernes ophavsret er ikke en del af de kollektive 
overenskomster. Det afgjorde en faglig voldgift 21. 
september. Det er fortsat uafklaret, om lærere kan 
pålægges at dele deres læringsforløb digitalt - link 

 Den nye MED-aftale underskrives, træder i kraft 
1.1.2019 

 Forvaltningsmøder 

 Budgetkonsultation i FTF 

 Opfølgningsmøde om trivsel (Allerød) 

 Databehandlerkursus 

 Håndtering af 6. ferieuge (Hørsholm) 

 Arbejdsmiljømøde i FAK 

 Pædagogisk møde i FAK 
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 Regeringen vil sætte nationale måltal for at 
nedbringe sygefraværet.  
Men der er intet quick-fix til at løse problemerne, 
skriver Anders Bondo Christensen i et debatindlæg 
fra Forhandlingsfællesskabet - link 

 Lærernes stemme i debatten er med til at sikre, at 
folkeskolen udvikler sig. Derfor skal lærere ikke 
opleve at blive bedt om eller presset til at tie, skriver 
Anders Bondo Christensen i et debatindlæg - link 

 Fra kongressen: 
Status på Ny Start-samarbejdet - link 
Kongressen evaluerer OK18 - link 

 Kongres 

 Dialogmøderække vedr. Børne-Ungepolitik (Allerød) 

 Visionsproces (Allerød) 

 Møde om lønforhold (Hørsholm) 
 Retningslinje for løn (Allerød) 
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 Få tjekket din lønseddel og find ud af, om du får den 
løn, du har krav på. DLF sætter fokus på løntjek i 
uge 46 og 47 - link 

 KL og DLF gør fælles status over Ny start-
samarbejdet. Avisen Danmark bragte i weekenden 
et interview med DLF-formand Anders Bondo og 
formand for KLs udvalg for børn og undervisning 
Thomas Gyldal - link 

 DLF og Erik Schmidt har vundet i Østre Landsret. 
Landsretten fastslår, at Odense Kommunes 
advarsel var uberettiget, og at Erik Schmidts 
opførsel var berettiget i den givne situation.  
”En sejr for ytringsfriheden,” siger Anders Bondo 
Christensen - link 

 TR Store kursus  

 Møderække om Børne- og Ungepolitik (Allerød) 

 Varslede opsigelser (Allerød) 

 Dialogmøde om Fælles Mål og Læringsplatform 

 Sagsbehandlerkursus, ny ferielov  

 FTR møde om budget (Allerød) 

 Lønforhandling (Hørsholm) 

 Pædagogisk møde i FAK 

D 
E 
C 
E 
M 
B 
E 
R 

 Vil du være med til at formulere DLFs 
folkeskoleideal? Så kom og giv dit besyv med på et 
af de fem medlemsmøder, som DLF holder i januar 
og februar - link 

 DLF: Lærere skal være kandidater i didaktik.  
Læreruddannelsen har behov for et kvalitetsløft, 
skriver formand for DLF's undervisningsudvalg 
Jeanette Sjøberg i et debatindlæg - link 

 DLF henter millioner i løntjek til medlemmerne.  
DLF har hentet 2.3 millioner til medlemmerne i årets 
'Er du OK'-løntjek - link 

 Forvaltningsmøde om 6. ferieuge og lejrskoler 
(Hørsholm) 

 Lønpolitik (Allerød) 

 Arbejdsmiljømøde (Allerød) 

 Møde om Forståelsespapir (Allerød) 

 Kredsformandsmøde (Ny start mv.) 

 Politisk lederuddannelse for nye KS-medlemmer 

http://www.dlf.org/nyheder/2018/august/medlemstilbud-ny-bog-i-paedagogisk-raekkevidde-serien
http://www.dlf.org/nyheder/2018/august/bondo-har-kl-og-folketingsvalget-oeverst-paa-programmet
http://www.dlf.org/nyheder/2018/august/bondo-om-finanslovsudspil-folkeskolen-lider-af-underfinansiering
http://www.dlf.org/nyheder/2018/september/dlf-vinder-sag-for-medlem-i-hoejesteret
http://www.dlf.org/nyheder/2018/september/dlf-helt-forkert-at-flytte-10-klasse-over-paa-erhvervsskolerne
http://www.dlf.org/nyheder/2018/september/afgoerelse-overenskomst-beskytter-ikke-laereres-ophavsret
http://www.dlf.org/nyheder/2018/oktober/maaltal-for-sygefravaer-er-forfejlet-quick-fix-forsoeg
http://www.dlf.org/nyheder/2018/oktober/debat-kritik-af-ledelse-boer-ikke-foere-til-sanktioner-1
http://www.dlf.org/nyheder/2018/oktober/status-paa-ny-start-samarbejdet
http://www.dlf.org/nyheder/2018/oktober/kongressen-evaluerer-ok18
http://www.dlf.org/nyheder/2018/november/loentjek-faar-du-den-rigtige-loen
http://www.dlf.org/nyheder/2018/november/kl-og-dlf-goer-faelles-status-om-ny-start-samarbejdet
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2018/november/danmarks-laererforening-og-erik-schmidt-har-vundet-i-landsretten
http://www.dlf.org/nyheder/2018/december/vaer-med-til-at-lave-dlfs-folkeskoleideal
http://www.dlf.org/nyheder/2018/december/dlf-laerere-skal-vaere-kandidater-i-didaktik
http://www.dlf.org/nyheder/2018/december/danmarks-laererforening-henter-millioner-i-loentjek-til-medlemmerne


Kredsstyrelsen  
 
I perioden fra 1. januar 2018 og til 31. marts 2018 så Kredsstyrelsen således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Marianne Lindholdt 
KS-medlem, sagsbehandler, kasserer: Tine Buchardt  
KS-medlem, pædagogisk ansvarlig, kursus ansvarlig: Gert Birkesø  
KS-medlem, arbejdsmiljø ansvarlig: Maibritt Deichmann  
 
I perioden fra 1. april 2018 og til 31. december 2018 så Kredsstyrelsen således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Marianne Lindholdt 
KS-medlem, sagsbehandler, kasserer: Tine Buchardt  
KS-medlem, arbejdsmiljø ansvarlig, kursus ansvarlig: Gert Birkesø  
KS-medlem, pædagogisk ansvarlig: Maibritt Deichmann  
 
 
Derudover er Annette Vammen ansat som sekretær i en 18 timers stilling.  
 
 
Medlemsgrundlag  
 
Den 31.12.2018 var det samlede medlemstal: 629 
Fraktion 1 (lærere): 482 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 23 
Fraktion 3 (ledere): 0 
Fraktion 4 (pensionister): 122 
Fraktion 6 (særlige medlemmer): 2 
 
 
Mødevirksomhed  
 
Der holdes kredsstyrelsesmøder ca. en gang om måneden. 
Møder med tillidsrepræsentanterne (både fælles og kommuneopdelt) ligeledes en gang om måneden.  
 
Danmarks Lærerforening afholder flere årlige konferencer, et antal kredsformandsmøder og jævnlige regionale kurser 
om aktuelle emner, hvor kredsformanden og/eller næstformanden deltager.  
 
Kredsformanden, næstformanden samt den kongresdelegerede deltager desuden i månedlige møder i Det forpligtende 

kredssamarbejde Nordsjælland.  

Kredsformanden er valgt til næstformand i Hovedudvalget i Allerød Kommune og deltager derfor i en række ordinære 
møder, dagsordenmøder og udvalgsmøder samt kurser og konferencer.  
 
Kommunerepræsentanten er næstformand af Hovedudvalget  og medlem af CenterMED i Hørsholm. 

Kassereren deltager i Kredssamarbejdets kasserernetværk. 

Den pædagogisk ansvarlige er medlem af FAK’s pædagogiske forum.  
 
Den arbejdsmiljøansvarlige i kredsen holder møder med kredsens arbejdsmiljørepræsentanter og deltager i 

Kredssamarbejdets arbejdsmiljønetværk. 

 
 

Allerød – Hørsholm Lærerforening 
Kærvej 8, 3450 Allerød 

Tlf.nr. 48170450 
E-mail: 029@dlf.org 
www.dlfkreds29.dk 


