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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

8. 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 2019 og budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Ole Andreasen 

Formand 
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 Sammenhold er vores DNA. Fællesskabet i 
fagbevægelsen er centralt, hvis man skal finde 
fælles løsninger ved OK21. Det skriver de offentlige 
fagforbund i et debatindlæg - link 

 DLF vinder en sag mod Skolen Sputnik i 
Arbejdsretten: Vi forventer, at Sputnik kommer til 
forhandlingsbordet - link 

 DLF hilser den netop indgåede aftale på 
folkeskoleområdet velkommen. Brugt rigtigt kan 
aftalen blive et skridt i retning mod mere kvalitet i 
undervisningen - link 

 Rundtur på skolerne i forbindelse med forhandlinger 
om arbejdstid (Allerød) 

 FAK konference 

 Lønpolitik (Allerød) 

 Møde med lokalt MED udvalg (Allerød) 

 Børne- og Ungepolitik (Allerød) 

 Regionalt KS møde 
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 Den sidste bog 'Bæredygtig undervisning' i serien 
Pædagogisk Rækkevidde er ude. Medlemmer af 
DLF kan downloade bogen gratis - link 

 Børn bliver en vigtig del af den kommende 
valgkamp, men er politikerne klar til at foretage 
reelle investeringer i børns hverdagsliv? Sådan 
spørger DLF-næstformand Dorte Lange sammen 
med tre andre debattører i Politiken - link 

 DLF’s store ønske til en ny regering er, at de vil 
sætte fokus på folkeskolen og støtte op om det 
vigtige "Ny Start"-samarbejde, skriver DLF-formand 
Anders Bondo Christensen i et debatindlæg bragt i 
Altinget i dag - link 

 Start på forhandlinger vedr. arbejdstid (Allerød) 

 Aftale om 6. ferieuge (Hørsholm) 

 Møde med BUPL 

 Dialogmøde med Økonomiudvalget (Allerød) 

 FTR møde med skolechef 

 Evalueringsmøde af Dialogpapir (Hørsholm) 
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 Produktiviteten i grundskolen kan ikke måles med 
PISA-resultater. De Økonomiske Råd har netop 
udgivet rapporten ”Produktivitet 2019”, der blandt 
andet omhandler et nyt mål for produktivitet i 
grundskolen - link 

 Gør læreruddannelsen femårig, så vi sikrer dygtige 
lærere. Der er behov for at udvikle 
lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan 
sikre et kvalitetsløft, skriver DLF's Jeanette Sjøberg, 
Charlotte Ipsen og Steen Simonsen i en kronik i 
Information - link 

 Møde med udvalgsformand (Allerød) 

 Lønaftale (Allerød) 

 Generalforsamling med oplæg fra Jeanette Sjøberg 

 Forhandlinger om arbejdstid (begge kommuner) 

 Lønforhandlinger 
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 DLF, Skolelederforeningen og Skole og Forældre 
opfordrer i fællesskab forligskredsen til at gøre de 
nationale test frivillige eller sætte dem på pause - 
link 

 DLFs Jeanette Sjøberg deltager i regeringens 
rådgivningsgruppe om forenklede elevplaner - link 

 Mere end hver tredje uddannede lærer arbejdede i 
2017 uden for folkeskolen. Mangel på lærere er et 
problem for børnene, mener DLF - link 

 Møde vedr. arbejdsmiljø (Allerød) 

 Møde med børnehaveklasseledere 

 Kredsformandskonference 

 Møde vedr. procedureretningslinje (Allerød) 

 Medlemsmøde 
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 Folkeskolen skal ikke kun være forældrenes 
førstevalg - også lærernes. Drop besparelserne på 
folkeskolen, så den igen bliver lærernes førstevalg, 
skriver formand Anders Bondo i et debatindlæg i 
Information - link 

 Der er behov for reel nytænkning af karakterer og 
skala, der skal passe til dansk skoletradition, skriver 
DLF's Jeanette Sjøberg i et debatindlæg på Altinget 
- link 

 Flere partier er klar til at give folkeskolen en 
milliardindsprøjtning. Pengene skal følge lærerne og 
KL ind i arbejdstidsforhandlingerne - link 

 FTR møde med skolechef (Allerød) 

 Fortsatte forhandlinger vedr. arbejdstid 

 Hovedudvalgsseminar (Allerød) 

 Workshop om Attraktiv arbejdsplads 

 Sagsbehandlerkursus 
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 Skolen har brug for en grundinvestering. De 
økonomiske rammer i folkeskolen er så snævre, at 
det er svært at give børnene den undervisning, de 
har krav på, skriver formændene for DLF, 
skolelederne og Skole og Forældre - link 

 Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Derfor 
skal folkeskolen, eleverne og fællesskabet styrkes 
med en sund økonomi, der matcher ambitionerne og 
behovet, skriver DLF, Skole og Forældre og 
Skolelederforeningen- link 

 DLF ser frem til et tæt og tillidsfuldt samarbejde med 
Pernille Rosenkrantz-Theil, der netop er udpeget til 
undervisningsminister - link 

 Dialogmøde (Allerød) 

 Møde om investeringer 

 Møde om ny skole i Hørsholm 

 Afsluttende forhandlinger om arbejdstid (begge 
kommuner) 

 Lønaftale (Hørsholm) 

http://www.dlf.org/nyheder/2019/januar/debat-sammenhold-er-vores-dna
http://www.dlf.org/nyheder/2019/januar/danmarks-laererforening-vinder-i-arbejdsretten-vi-forventer-at-sputnik-kommer-til-forhandlingsbordet
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2019/januar/dlf-folkeskoleforlig-kan-bane-vejen-for-mere-kvalitet-i-undervisningen
http://www.dlf.org/nyheder/2019/februar/medlemstilbud-faa-bogen-baeredygtig-undervisning-gratis
http://www.dlf.org/nyheder/2019/februar/kronik-vi-skal-investere-meget-mere-i-boernene
http://www.dlf.org/nyheder/2019/februar/debat-folketingsvalg-vaelg-folkeskolen
http://www.dlf.org/nyheder/2019/marts/rapportokonomiskraad
http://www.dlf.org/nyheder/2019/marts/goer-laereruddannelsen-femaarig-saa-vi-sikrer-dygtige-laerere
http://www.dlf.org/nyheder/2019/april/dlf-skolelederne-og-foraeldrene-saet-de-nationale-test-paa-pause
http://www.dlf.org/nyheder/2019/april/ny-raadgivningsgruppe-skal-forenkle-elevplanen
http://www.dlf.org/nyheder/2019/april/tusindvis-af-laerere-arbejder-uden-for-folkeskolen
http://www.dlf.org/nyheder/2019/maj/drop-besparelserne-paa-folkeskolen-saa-den-igen-bliver-laerernes-foerstevalg
http://www.dlf.org/nyheder/2019/maj/debat-vi-har-tabt-formaalet-med-karakter-af-syne
http://www.dlf.org/nyheder/2019/maj/partier-vil-give-laererne-penge-med-til-arbejdstidsforhandlingerne
http://www.dlf.org/nyheder/2019/juni/bondo-hjortdal-og-edelberg-skolen-har-brug-for-en-grundinvestering
http://www.dlf.org/nyheder/2019/juni/debat-styrk-folkeskolens-inklusionsmuligheder
http://www.dlf.org/nyheder/2019/juni/velkommen-til-danmarks-nye-undervisningsminister-vi-faar-travlt
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 Bondo: Velkommen til det nye skoleår. 
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
(S) har udtrykt sin klare støtte til samarbejdet 
mellem KL og DLF. Det lover godt for folkeskolens 
fremtid, skriver lærerformand Anders Bondo 
Christensen - link 

 DLF: Tre gode grunde til at afskaffe nationale test 
for alle årgange. De nationale test påvirker børnene 
negativt og skal afskaffes - ikke blot for de yngste 
klassetrin, men for alle elever, skriver næstformand 
Dorte Lange i et debatindlæg i JP - link 

 Møder med Økonomiudvalg om Budgetter 

 Orienteringsmøder om Budget 

 Møde vedr. lokalaftalen (Allerød) 

 Møde med DLF om arbejdsmiljø 

 Lundevejsskolen åbner for elever 
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 Ny bog om co-teaching til alle medlemmer. Den 
nyeste bog i serien Pædagogisk Rækkevidde kan 
downloades gratis af DLFs medlemmer - link 

 DLF: Et årligt milliardløft vil kunne mærkes ude i 
klasselokalerne. Enhedslisten, SF og Radikale 
rejser nu et fælles krav til regeringen om et 
milliardløft af folkeskolen. DLF bakker op om kravet 
fra støttepartierne - link 

 1.-3. oktober afholder DLF kongres i København. 
Blandt de vigtigste punkter på dagsordenen er 
vedtagelsen af foreningens 'Folkeskoleideal' - link 

 Ny kompetenceudviklingskoncept (Allerød) 

 Møde FTR/Skolechef (Allerød) 

 Høringssvar vedr. Budget 

 TR temadag (Allerød) 

 Møde med tale/hørelærerne (Hørsholm) 

O 
K 
T 
O 
B 
E 
R 

 DLF har netop uddelt Stinus-prisen til tidligere lærer 
og skoleleder, forfatter, debattør og formand for 
Dansklærerforeningens Hus - Jens Raahauge - link 

 Milliardløft af folkeskolen bør være centralt i 
forhandlingerne om finansloven. Støttepartiernes 
krav om et milliardløft af folkeskolen honoreres ikke 
direkte i regeringens finanslovsudspil.  
DLF forventer, at kravet bliver efterkommet i de 
kommende forhandlinger om næste års budgetter - 
link 

 DLF vælger formand og næstformand. Ved 
foreningens kongres har de delegerede sat navne 
på formandskabet i den kommende kongresperiode. 
De delegerede har genvalgt det nuværende 
formandskab - link 

 Kongres 

 Kredsformandsmøde 

 Skolemøde 

 Seminar om Lokalaftale (Allerød) 

 Møde om lokalaftale (Hørsholm) 

 Store Kursus 
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 Løntjek: Får du det rigtige i løn? Selv en lille fejl på 
lønsedlen kan koste dig dyrt. Få tjekket din 
lønseddel og find ud af, om du får den løn, du har 
krav på, når DLF sætter fokus på løntjek i uge 46 og 
47 - link 

 Lærerstillingerne fosser ud af folkeskolen. Over de 
seneste ti år har kommunerne nedlagt ikke mindre 
end 18 procent af lærerstillingerne. Det viser en ny 
analyse fra DLF - link 

 17 procent af lærerne i folkeskolen er ikke 
læreruddannede. Andelen af de ansatte i 
lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en 
læreruddannelse, er steget fra 10,1 pct. i 2012 til 
16,9 pct. i 2017 - link 

 Nyt koncept for kompetenceudvikling (Allerød) 

 Medlemskursus 

 Hovedudvalgsmøder 

 Dialogmøder med Forvaltningen 

 CenterMED møde (Hørsholm) 
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 Ny hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening. 
Medlemmerne har valgt en ny hovedstyrelse i DLF. 
Se navnene på de 19 valgte lærere - link 

 DLF inviterer til ”Skolemødet”. Den 5. december 
2019 er DLF vært for et møde, hvor forskere, lærere 
og politikere introduceres til et mere kvalificeret 
samarbejde om folkeskolen - link 

 Lærerkommissionen har fremlagt sin rapport. Som 
et led i overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 
nedsatte LC og KL sammen en uafhængig 
kommission, der efter 16 måneders arbejde nu har 
fremlagt resultatet af arbejdet - link 

 Arbejdsmiljømøde (Allerød) 

 Kredsformandsmøde 

 TR stormøde i Odense 

http://www.dlf.org/nyheder/2019/august/bondo-velkommen-til-det-nye-skoleaar
http://www.dlf.org/nyheder/2019/august/dlf-tre-gode-grunde-til-at-afskaffe-nationale-test-for-alle-aargange
http://www.dlf.org/nyheder/2019/september/ny-bog-om-co-teaching-til-alle-medlemmer
http://www.dlf.org/nyheder/2019/september/et-aarligt-milliardloeft-vil-kunne-maerkes-ude-i-klasselokalerne
http://www.dlf.org/nyheder/2019/september/danmarks-laererforening-holder-kongres
http://www.dlf.org/nyheder/2019/oktober/jens-raahauge-modtager-stinus-prisen
http://www.dlf.org/nyheder/2019/oktober/milliardloeft-af-folkeskolen-boer-vaere-centralt-i-forhandlingerne-om-finansloven
http://www.dlf.org/nyheder/2019/oktober/danmarks-laererforening-vaelger-formand-og-naestformand
http://www.dlf.org/nyheder/2019/november/loentjek-faar-du-den-rigtige-loen
http://www.dlf.org/nyheder/2019/november/laererstillingerne-fosser-ud-af-folkeskolen
http://www.dlf.org/nyheder/2019/november/17-procent-af-laererne-i-folkeskolen-er-ikke-laereruddannede
http://www.dlf.org/nyheder/2019/december/ny-hovedstyrelse-i-danmarks-laererforening
http://www.dlf.org/nyheder/2019/december/danmarks-laererforening-inviterer-til-skolemoedet
http://www.dlf.org/nyheder/2019/december/laererkommissionen-har-fremlagt-sin-rapport


Kredsstyrelsen  
 
I perioden fra 1. januar 2019 og til 31. december 2019 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 31.12.2019 var det samlede medlemstal: 619 
Fraktion 1 (lærere): 475 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 22 
Fraktion 3 (ledere): 0 
Fraktion 4 (pensionister): 119 
Fraktion 6 (særlige medlemmer): 3 
 
 
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 


