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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

10. 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 2021 og budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Maibritt Deichmann 

Formand 

 



 CENTRALT LOKALT 
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• DLF, KL og Skolelederforeningen har 22. januar 
udsendt fælles brev om implementeringen af A20. 
Brevet er sendt til skolechefer, lærerkredse, 
skoleledelser og tillidsrepræsentanter – link. 

• Ved genåbning af skolen: Brug ressourcerne på 
kvalitet i undervisningen – drop understøttende 
undervisning. Iflg. DLF vil alle elever kunne komme 
godt videre, hvis skolerne får mulighed for at gøre 
den rigtige indsats ved genåbningen – link. 

• DLF, Børne- og Undervisningsministeren samt alle 
interessenterne på skoleområdet har sendt et fælles 
brev til specialskoler og kommuner om nødvendige 
tilpasninger ved fysisk undervisning – link. 

• Lokalaftaler forhandles i begge kommuner 

• De små klasser fra 0-4 klasse sendes også hjem 

• Vi beslutter virtuel generalforsamling 

• HU i Allerød beslutter grundbeløb til AMR 

• KS arbejdsdag  

• Møde HU – Allerød 

• Formandsmøde 

• Revisormøde 

• Opsamlingsmøder Corona – HU og Skolechef 

• APV-undersøgelse i begge kommuner 
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• Debatindlæg: Forslag til en styrket læreruddannelse. 
Lærerens grundfaglighed skal styrkes, og der skal 
fokus på understøttelse af lærerpersonligheden og 
den professionelle dømmekraft. En ambitiøs og 
bæredygtig læreruddannelse kan ikke rummes i en 
bacheloruddannelse, skriver Regitze Flannov, fmd. 
for Undervisningsudvalget i DLF – link. 

• DLF: Vigtigt med en forsigtig genåbning. 
Vi skal åbne skolen sikkert. Derfor bakker DLF op 
om regeringens køreplan for den delvise genåbning 
af bl.a. folkeskolen – link. 

• Forhandlinger om lokalaftale i begge kommuner 

• Møde med formand for skolelederforeningen 

• HU møde – Allerød 

• Formandsmøde 

• APV-seminar i Hørsholm 

• Ordinært møde i HovedMED Hørsholm 
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• Coronakrisen har indefrosset milliarder i kommune-
kasserne: Pengene skal gå til genopretning af 
velfærden. Sådan lyder opfordringen fra fem af de 
store offentlige fagforbund – link. 

• Lærere og skoleledere i fælles vaccineopråb. 
Regeringen vil ændre vaccinestrategi, så man 
fremadrettet vaccinerer efter alder. DLF og Skole-
lederforeningen mener ikke, at det er rimeligt – link. 

• Generalforsamling AHL – virtuelt 

• HU møde - Allerød 

• Formandsmøde 

• Møde skolechef og skolelederforening – Allerød 

• Forhandlinger af lokalaftale for Allerød 

• Lokalaftale underskrives for Hørsholm kommune 
 

A 
P 
R 
I 
L 

• Debatindlæg: Eleverne i folkeskolen skal forstå 
deres samfund, og derfor skal teknologiforståelse 
introduceres som faglighed i folkeskolen, skriver 
Regitze Flannov, fmd. for Undervisningsudvalget i 
DLF til Skolemonitor – link. 

• Overbevisende ”ja” til OK21 fra lærerne i 
kommunerne og regionerne. 85,7% har stemt ja til 
forliget. På det statslige område har 73% af 
medlemmerne stemt ja til resultatet – link. 

• Lokalaftale underskrives for Allerød kommune 

• Formandsmøde  

• HU møde - Allerød 

• Planlagt TR dag – ændres til alm. møde grundet 
covid-19 

• BSU besøger Hørsholms skoler 

• HovedMED-møde med økonomichef i Hørsholm 
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• KL, DLF og Skolelederforeningen foreslår ny model 
for evaluering og bedømmelse i folkeskolen – link. 

• Kronik: ’Sammen om Skolen’ advarer mod nye 
folkeskolereformer. Bag Sammen om Skolen står de 
største aktører på folkeskoleområdet; Lærere, 
pædagoger, elever, skoleledere, forældre, 
kommuner og politikere – link. 

• Reallønnen er steget i OK18-perioden viser 
opgørelser. Fra 1. april 2018 til 31.marts 2021 er 
forbrugerpriserne steget 2,56%, mens 
lønudviklingen i kommunerne er steget 6,74% og 
6,04% i regionerne – link. 

• FTR-møde med skolechefen – Allerød 

• Møde med TR og skoleledelser vedr. lokalaftale 

• Møde med Borgmester Karsten Längerich 

• Møde med BSU-formand i Allerød  

• Store kursus – en dag 

• Møde med formand for Skolelederforeningen 

• Pædagogisk konference: ”Er vi gearet til fremtiden” 

• Effektiviseringskatalog udsendes – og besvares 

• Formandsmøde 

• Foretræde for ØU i Hørsholm vedr. budgetforslag 
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• Debat: Nedlukningen af folkeskolen har blotlagt 
lærernes længsel efter at lykkes som lærer og 
levere god undervisning, skriver fmd. for DLF – link. 

• Medlemstilbud: Ny gratis bog om præstationskultur. 
En ny bog i serien ’Pædagogisk rækkevidde’ sætter 
fokus på præstationskultur som en del af livet - ikke 
mindst for børn og unge – link. 

• Brev til politikerne: Hvorfor fjerne pladser på 
professionsuddannelserne? DLF, DSR, BUPL, DM, 
DS og ETF står sammen om brev ift. forhandlinger 
om udflytning af studiepladser – link. 

• Debatindlæg: Politikerne skal på banen for at 
forhindre praksis- og ansvarschok for nye lærere. 
Folketinget bør gøre det samme som Stortinget i 
Norge, skriver Regitze Flannov fra DLF – link. 

• FTR-møde med forvaltning om timer til 
formandsposten 

• MUS-samtaler med alle TR  

• Møde med BSU-medlem 

• Møde med skolechefen – Allerød 
 
 

 

https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/faelles-brev-med-kl-og-skolelederne-om-implementeringen-af-a20
https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/ved-genaabningen-af-skolen-brug-ressourcerne-paa-kvalitet-i-undervisningen-drop-understoettende-undervisning
https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/faelles-brev-om-noedvendige-tilpasninger-ved-fysisk-undervisning
https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/debatindlaeg-forslag-til-en-styrket-laereruddannelse
https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/danmarks-laererforening-vigtigt-med-en-forsigtig-genaabning
https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/coronakrisen-har-indefrosset-milliarder-i-kommunekasserne-pengene-skal-gaa-til-genopretning-af-velfaerden
https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/laerere-og-skoleledere-i-faelles-vaccineopraab
https://www.dlf.org/nyheder/2021/april/debatindlaeg-alle-elever-har-ret-til-ny-teknologiforstaaelse
https://www.dlf.org/nyheder/2021/april/overbevisende-ja-til-ok21-fra-laererne
https://www.dlf.org/nyheder/2021/maj/kl-dlf-og-skolelederforeningen-foreslaar-ny-model-for-evaluering-og-bedoemmelse-i-folkeskolen
https://www.dlf.org/nyheder/2021/maj/minister-og-skolefolk-advarer-mod-nye-folkeskolereformer-vi-boer-holde-hovedet-koldt-og-reformfingrene-i-ro
https://www.dlf.org/nyheder/2021/maj/realloennen-i-ok18-perioden-er-steget
https://www.dlf.org/nyheder/2021/juni/debat-efter-flere-aar-toer-jeg-faktisk-igen-tro-paa-en-bedre-fremtid-for-skolen
https://www.dlf.org/nyheder/2021/juni/medlemstilbud-ny-gratis-bog-om-praestationskultur
https://www.dlf.org/nyheder/2021/juni/brev-til-politikerne-hvorfor-fjerne-pladser-paa-professionsuddannelserne
https://www.dlf.org/nyheder/2021/juni/debatindlaeg-politikerne-skal-paa-banen-for-at-forhindre-praksis-og-ansvarschok-for-nye-laerere
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• Uddeling af Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris. 
Et nyt legat tildeler 75.000 kr. til en lærer eller 
lærergruppe i folkeskolen, som har gjort en særlig 
aktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk – link.  

• Debat: Velkommen tilbage til folkeskolen - lad det 
blive samarbejdets år. Det kommende år skal være 
præget af samarbejde om at skabe bedre rammer i 
skolen - for lærere og for elever – link. 

• Dialogmøde med Økonomiudvalget i Allerød 

• AMR-dag for AMR og TR – Allerød 

• Møde med BSU-medlemmer 

• Møde RSRH – København – FAK 

• HU budgetmøde - Allerød 

• KS arbejdsdag 

• HovedMED-møde med økonomichef i Hørsholm 

• Foretræde for ØU i Hørsholm vedr. budgetforslag 

• Åbent budgethøringsmøde på Usserød skole 

• Møde i HovedMED og CenterMED – Hørsholm 
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• Debat: Fattigdom findes også i dit barns 
skoleklasse. I et rigt land som Danmark burde vi 
ikke have børn, der lever i fattigdom, men det har vi. 
Antallet er næsten fordoblet på 20 år – link. 

• Lærere mangler tid og viden til at hjælpe børn med 
højt skolefravær. Det sætter Børns Vilkår og Egmont 
Fonden fokus på i ny undersøgelse – link. 

• DLF vinder vigtig sag i landsretten. Et medlem var 
berettiget til godtgørelse for usaglig afskedigelse, 
selvom medlemmet, i opsigelsesperioden, fik et nyt 
lærerjob i samme kommune – link. 

• Debat: Skolen skal både være boglig og praktisk. 
Manglen på faglærte bliver et stort problem for 
Danmark i fremtiden, hvis ikke vi laver 
langtidsholdbare løsninger – link. 

• Borgmesterens budgetoplæg – Allerød 

• Børnehaveklasselederne til møde på kredsen 

• Strategiseminar DLF 

• Møde med BSU-formanden – Allerød 

• Høringssvar til borgmesterens budgetoplæg i begge 
kommuner 

• HU møde - Allerød 

• Møde med forvaltning om skoleårets planlægning –
Allerød 

• Invitation til nye lærere om at besøge kredsen 
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• Debat: FN har indstiftet den internationale Lærerens 
dag 5. oktober. I hele verden fejres lærerne i dag for 
det fantastiske arbejde, de hver dag yder for vores 
børn og vores samfund, skriver Dorte Lange og 
Kristian Weise fra Oxfam IBIS – link. 

• Debat: Kredsene kan søge økonomisk støtte hos 
DLF til bæredygtighed og grøn omstilling, skriver 
næstfmd. Dorte Lange i et debatindlæg – link. 

• Lærerens dag – AHL giver chokolade til alle skoler 

• Møde med formandskabet DLF 

• Medlemsarrangement, James Bond. (Tilskud fra 
Lån&Spar og LB) 

• Kredsformandsmøde 

• Store kursus  

• Møde med BSU-medlem - Allerød 

• HU møde - Allerød 

• Møde med Skolelederforeningen – Allerød 

• Orienteringsmøde om vedtaget budget i Hørsholm 
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• Debat: Styrk elevernes medbestemmelse og gør 
undervisningen mere praksisnær. Sådan skriver 
lærerne, eleverne og Dansk Erhverv i Altinget – link. 

• DLF har sikret 73 mio. erstatningskroner til 
medlemmer ramt af arbejdsskader i 2020 – link. 

• Løntjek: Selv en lille fejl på lønsedlen kan koste dig 
dyrt. Få tjekket din lønseddel, når DLF sætter fokus 
på løntjek i uge 47 – link. 

• Ny fælles front for læreruddannelsen: Mere 
undervisning, bedre praktikker og en betydelig 
investering er nødvendig iflg. DLF, LL, KL og 
Danske Professionshøjskoler – link.  

• Tre dages kongres 

• Møde med Skolelederforeningen - Allerød 

• Politisk arrangement i Allerød og Hørsholm 

• Arbejdsdag i Hovedudvalget – Allerød 

• Møde med skolechefen - Allerød 

• Møde vedr. ny læreruddannelse i Hillerød 

• Formandskursus 

• Møde TR, forvaltning og kreds vedr. evaluering og 
opstart af ny skoleplan 

• FTR-møde Allerød kommune 

• HU møde – Allerød 

• Medlemskursus for 100 medlemmer 

• Repræsentantskabsmøde i FH 

• Møde om kommunale IT-løsninger for Hørsholm 

• A20 evalueringsmøde med forvaltning i Hørsholm 

• Møde i HovedMED og CenterMED – Hørsholm 
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• DLF: Skolerne kan ikke vente til det nye år på flere 
test. DLF vil have fart på testindsatsen på skolerne 
for de lærere og elever, der fortsat møder fysisk op i 
nødpasning og specialskoler – link.  

• DLF har presset på for tydelige retningslinjer for at 
undgå coronasmitte på skolerne. Gordon er glad for, 
at Undervisningsministeriet nu har offentliggjort en 
plan for genåbningen med nye retningslinjer – link. 

• Debat: Vi er nødt til at ændre Fælles Mål for 
folkeskolen. Folkeskolen løfter ikke børn godt nok 
videre i livet. Derfor er der brug for at gentænke 
rammerne om folkeskolens indhold – link. 

• Lærerformand: Finansloven giver et godt afsæt for 
en styrket læreruddannelse og en bedre folkeskole. 
Det er et skridt i den rigtige retning, men DLF 
understreger, at der på sigt skal flere skridt til – link. 

• DLF får bevilling på 2,4 mio. fra Villum Fonden til at 
styrke kønsopmærksomhed i undervisningen – link. 

• TR-temadag – Handlede om TR’s arbejde - Allerød 

• HU møde - Allerød 

• FAK-møde 

• Møde vedr. læreruddannelse i Hillerød 

• Fitnesstilbud til alle medlemmer 
 
 
 

https://www.dlf.org/nyheder/2021/august/uddeling-af-ove-lund-og-hanne-nisteds-laererpris
https://www.dlf.org/nyheder/2021/august/velkommen-tilbage-til-folkeskolen-lad-det-blive-samarbejdets-aar
https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/debat-fattigdom-findes-ogsaa-i-dit-barns-skoleklasse
https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/laerere-mangler-tid-og-viden-til-at-hjaelpe-boern-med-skolefravaer
https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/dlf-vinder-vigtig-sag-i-landsretten
https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/debat-skolen-skal-baade-vaere-boglig-og-praktisk
https://www.dlf.org/nyheder/2021/oktober/5-oktober-er-laererens-dag-baade-herhjemme-og-internationalt
https://www.dlf.org/nyheder/2021/oktober/debat-laererne-og-deres-fagforening-arbejder-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling
https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-styrk-elevernes-medbestemmelse-og-goer-undervisningen-mere-praksisnaer
https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/danmarks-laererforening-har-sikret-73-millioner-erstatningskroner-til-medlemmer-ramt-af-arbejdsskader
https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/loentjek-faar-du-det-rigtige-i-loen
https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/ny-faelles-front-for-laereruddannelsen-mere-undervisning-bedre-praktikker-og-en-betydelig-investering-er-noedvendig-for-en-bedre-laereruddannelse
https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/danmarks-laererforening-skolerne-kan-ikke-vente-til-det-nye-aar-paa-flere-test
https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/dlf-kaemper-for-at-medlemmerne-kan-gaa-sikkert-og-trygt-paa-arbejde
https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/laerere-ledere-og-kommuner-vi-er-noedt-til-at-aendre-faelles-maal-for-folkeskolen
https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/laererformand-finansloven-giver-et-godt-afsaet-for-en-styrket-laereruddannelse-og-en-bedre-folkeskole
https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/dlf-faar-bevilling-til-at-styrke-koensopmaerksomhed-i-undervisningen


Kredsstyrelsen  
 
I perioden fra 1. januar 2021 til 31. oktober 2021 så Kredsstyrelsen således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Maibritt Deichmann 
Næstformand, kongresdelegeret: Kristian Smith Larsen 
KS-medlem, sagsbehandler, kasserer: Marianne Lindholdt  
KS-medlem, arbejdsmiljø ansvarlig, kursus ansvarlig: Stefan Tausen 
KS-medlem, pædagogisk ansvarlig: Toke Lund Sinding 
 
I perioden fra 1. november 2021 til 31. december 2021 så Kredsstyrelsen således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret, pædagogisk ansvarlig, sagsbehandler: Maibritt Deichmann  
Næstformand, kongresdelegeret: Kristian Smith Larsen 
KS-medlem, sagsbehandler, kasserer: Marianne Lindholdt 
KS-medlem, arbejdsmiljø ansvarlig, kursus ansvarlig: Stefan Tausen  
KS-medlem: Signe Hagedorn Henningsen 
 
Derudover var/er Heidi Snedker ansat som sekretær i en 18 timers stilling. 
 
 
Medlemsgrundlag  
 
Den 31.12.2021 var det samlede medlemstal: 593 
Fraktion 1 (lærere): 455 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 24 
Fraktion 3 (ledere): 0 
Fraktion 4 (pensionister): 111 
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 medlem af Hovedudvalget i Allerød Kommune og deltager derfor i en række ordinære møder, 
dagsordenmøder og udvalgsmøder samt kurser og konferencer.  
 
Kommunerepræsentanten er medlem af Hovedudvalget og i Hørsholm medlem af CenterMED DOS. 

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 


