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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

11. 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 2022 og budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Maibritt Deichmann 

Formand 

 



 CENTRALT LOKALT 
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• DLF: Giv mulighed for lokal beslutning om aflysning 
af valgfagsprøver – link. 

• Debat: Investering i læreruddannelsen er også en 
investering i folkeskolen. Sammen med LL, KL og 
Danske Professionshøjskoler slår vi et slag for en 
styrket læreruddannelse – link. 

• DLF: Danmark kan kun mere, hvis der følger 
betydelige investeringer i uddannelse med. 
Regeringen har med et politisk flertal indgået aftalen 
’Danmark kan mere 1’, der bl.a. betyder, at der 
afsættes et beløb til et løft til de såkaldte velfærds-
uddannelser herunder læreruddannelsen – link. 

• DLF: Ministeriet skal melde ud, hvordan vi afholder 
prøver til sommer. DLF anbefaler, at sommerens 
afgangsprøver afvikles med tilpasset pensum, så 
der tages hensyn til eleverne – link. 

• Hoved-MED møde om CoVID-19 i Hørsholm 

• FAK-konference 

• KS arbejdsdag 

• HU møde i Allerød 

• Møde med Hovedstadens kredse 

• Formandsmøde 

• Møde vedr. læreruddannelse i Hillerød 

• Møde med skolechefen i Allerød 

• Revisormøde 

• Møde i ansættelsesudvalg - ny skoledirektør i 
Allerød 

• Møde med BSU – Allerød 

• Byråd beslutter yderligere 2 børnehaveklasser i 
Allerød 

• Netværksmøder i DLF-regi 
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• Medlemmer fik mere end 1 million kroner tilbage i 
efterårets løntjek i 2021, efter kredsene har 
gennemgået lønsedlerne for fejl – link. 

• Debat: Inkluderende undervisning kræver 
investering. En del af problemerne med inklusion 
ligger uden om eleverne og ikke hos den enkelte 
elev, skriver Regitze Flannov fra DLF – link. 

• Debat: Ny læreruddannelse skal forberede de 
studerende bedre til lærerjobbet – link. 

• Ordinært møde i Center-MED-DOS 

• Møde med ny kommunalbestyrelse i Hørsholm 

• Årlig arbejdsmiljødrøftelse i Hoved-MED 

• A20 evalueringsmøde for Hørsholm på Frederiksdal 

• Møde om fastholdelse og rekruttering i Hørsholm 

• Møde om kommunalt SPARK-forløb 

• HU møde i Allerød 

• Dialogmøde i Økonomiudvalget i Allerød 

• Møde med forvaltning - Allerød 
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• Glæde over udsigt til forlængelse af frihedsgrader. 
Ministeriet har meldt ud, at de ønsker at forlænge 
frihedsgraderne til næste skoleår – link. 

• DLF sender 100.000 kr. til en solidaritetsfond, som 
er målrettet de ukrainske lærere – link. 

• Skoleledere, lærere og forældre: Økonomien skal 
følge med, når ukrainske børn skal i skole – link. 

• Debatindlæg af Gordon Ørskov Madsen: Vi skal lytte 
til forældrene og styrke folkeskolen, så vi kan stoppe 
flugten til privatskolerne – link. 

• Generalforsamling i AHL 

• DLF-kursus om arbejdstid i Hillerød 

• Ordinært møde i Hoved-MED 

• Møde med økonomichefen i Hørsholm kommune 

• Møde om kommunalt SPARK-forløb 

• Webinar med Skolelederforeningen  

• Ansættelsessamtaler – ny skoledirektør i Allerød 

• Møde med Allerød Nyt 

• Møde om frihedsgrader - Holbæk og Esbjerg 
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• Dimittendflugt fra folkeskolen. 4 ud af 10 dimittender 
fra 2015 har forladt folkeskolen fem år efter. Det 
kalder på en national handleplan, mener DLF – link. 

• Debat: Giv skolen frihed til at løse sin brede dannel-
sesopgave. Folkeskolen kan og skal ikke løse alle 
samfundets problemer, skriver DLF’s fmd. – link. 

• Nyuddannet lærer Marie-Cecilie er ikke på vej væk 
fra folkeskolen, men skulle hun give sit yngre jeg et 
godt råd, ville det være ”ro på” – link. 

• Lærere og skoleledere: Ny aftale giver mere lokal 
fleksibilitet ifm. modtagelsen af ukrainske 
flygtningebørn, men det kræver ressourcer – link. 

• Kredsstyrelseskursus i DLF-regi 

• Møde om modtagelse af elever fra Ukraine 

• Ordinært møde i Center-MED-DOS 

• Møde om kommunalt SPARK-forløb 

• Møde med skolechefen i Allerød 

• HU møde i Allerød 

• Møde med arbejdsmiljøchefen i Allerød 

• Formandsmøde 

• Møde skovvang – opstilling til TR post 

• Netværksmøder i DLF-regi 
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• KL, DLF, Skolelederforeningen og Børne- og 
Kulturchefforeningen (BKF) inviterer til webinar om 
skoleudvikling den 13. juni – link. 

• Ny podcastserie: Skole Laver Vi Sammen. DLF 
stiller skarpt på folkeskolens udfordringer, samt på 
partnerskabet Sammen om Skolen, hvor politikere 
og skolefolk har givet hinanden håndslag på at finde 
fælles, varige løsninger – link. 

• Kommuneaftale skal investere i børnene. Uden 
penge til børnene vil det give et uopretteligt 
underskud på velfærden. Det skriver DLF’s formand 
og BUPL’s formand i et debatindlæg i Altinget – link. 

• Arbejdsmøde om fastholdelse og rekruttering i 
Hørsholm 

• Budgetdialogmøde i Hørsholm 

• Møde med BSU-medlem i Allerød 

• Møde med forvaltningen i Allerød 

• Møde med ny skoledirektør i Allerød 

• Regionalt møde om nye barselsregler - DLF 

• Webinarer om A20/A21 – DLF 

• Høringssvar vedr. effektiviseringskatalog 

• Byrådsmøde i Allerød 

• Netværksmøde 
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• KL og regeringen har landet en stram aftale om 
kommunernes økonomi for 2023. DLF’s formand, 
Gordon Ørskov Madsen er bekymret og efterlyser 
politisk mod til at investere i børnene – link. 

• Ny lov om test, evaluering og bedømmelse i 
folkeskolen er vedtaget. DLF kalder loven for et stort 
skridt i den rigtige retning – link. 

• Debat: Børn og unge skal hjælpes, længe inden de 
har brug for psykiatrien. Derfor skal en tiårsplan for 
psykiatrien være en ambitiøs forebyggelsesplan, 
skriver DLF og 4 andre organisationer – link.  

• Netværksmøde om digitalisering i DLF 

• Møde med BSU-formand i Hørsholm 

• Ordinært møde i Center-MED-DOS 

• 1. SPARK-workshop for alle MED-udvalg i Hørsholm 

• Møde om kommunalt SPARK-forløb 

• Møde om pædagogiske forhold – DLF 

• Møde med skolechefen i Allerød 

• Møde med formand for Skolelederforeningen 

• Politisk beslutning, om at beregne på 2 – 2 modellen 
 

https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/dlf-giv-mulighed-for-lokal-beslutning-om-aflysning-af-valgfagsproever
https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/investering-i-laereruddannelsen-er-ogsaa-en-investering-i-folkeskolen
https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/dlf-danmark-kan-kun-mere-hvis-der-foelger-betydelige-investeringer-i-uddannelse-med
https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/ministeriet-skal-melde-ud-hvordan-vi-afholder-proever-til-sommer
https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/medlemmer-fik-mere-end-1-million-kroner-tilbage-i-efteraarets-loentjek
https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/debat-inkluderende-undervisning-kraever-investering
https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/debat-ny-laereruddannelse-skal-forberede-de-studerende-bedre-til-laererjobbet
https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/glaede-over-udsigt-til-forlaengelse-af-frihedsgrader
https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/danmarks-laererforening-sender-100000-kroner-til-de-ukrainske-laerere
https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/skoleledere-laerere-og-foraeldre-oekonomien-skal-foelge-med-naar-ukrainske-boern-skal-ud-i-folkeskolen
https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/debat-vi-skal-lytte-til-foraeldrene-og-styrke-folkeskolen-saa-vi-kan-stoppe-flugten-til-privatskolerne
https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/dimittendflugt-fra-folkeskolen-skal-foere-til-en-national-handleplan-for-laerergerningen
https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/debat-giv-skolen-frihed-til-at-loese-sin-brede-dannelsesopgave
https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/nyuddannet-laerer-et-godt-raad-til-mig-selv-ville-vaere-ro-paa
https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/laerere-og-skoleledere-usikker-oekonomi-risikerer-at-gaa-ud-over-modtagelsen-af-ukrainske-flygtningeboern
https://www.dlf.org/nyheder/2022/maj/webinar-om-lokal-dialog-og-samarbejde-i-folkeskolen
https://www.dlf.org/nyheder/2022/maj/ny-podcastserie-fra-danmarks-laererforening
https://www.dlf.org/nyheder/2022/maj/laerere-og-paedagoger-kommuneaftale-skal-investere-i-boernene
https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/danmarks-laererforening-skolen-har-behov-for-investeringer-ikke-en-historisk-stram-oekonomiaftale
https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/ny-lov-om-evaluering-og-bedoemmelse-i-folkeskolen-vedtaget
https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/debat-boern-og-unge-skal-hjaelpes-laenge-inden-de-har-brug-for-psykiatrien
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• Elever i børnehaveklassen er blevet mindre 
skoleparate, viser ny undersøgelse fra DLF. 
Samtidig viser undersøgelsen stor arbejdsglæde 
blandt landets børnehaveklasseledere, men peger 
også på en række områder, hvor der er behov for 
forbedringer – link. 

• Debat: Folkeskolen skal have større fokus på de 
unges trivsel. Vi skal samarbejde om at sætte ind 
over for mistrivsel, skriver bl.a. DLF-formand – link. 

• Forslag til næste års finanslov lægger op til en stram 
økonomi, og der er ikke sat penge af til folkeskolen. 
Det ærgrer DLF-formand – link. 

• Formøde i Hoved-MED-Hørsholm inden ØU 

• Foretræde for ØU i Hørsholm vedr. budgetforslag 

• Møde mellem tale/hørelærere og DLF-lønkonsulent 

• Ordinært møde i Center-MED-DOS 

• Sagsbehandleruddannelse i DLF-regi 

• KS arbejdsdag 

• Møde om kommunikation og vilkår for 
medlemmernes arbejdsliv – DLF 

• HU budgetmøde i Allerød  

• FTR-møde i Allerød 

• AHL og Skolederforeningen - fælles høringssvar 
vedr. servicereduktionskataloget i Allerød 

• Møde med BSU-formand i Allerød 

• Nyt værktøj til registrering af arbejdstid – DLF 

• Dialogmøde i Økonomiudvalget i Allerød 

• AMR-dag for AMR og TR 

• Borgermøde vedr. budget – Allerød 
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• Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris gives i 2022 
til Nina Riising Erri fra Toftlund Distriktsskole.  
Med prisen følger 75.000 kr. – link. 

• Debat: Lærerjobbet skal være attraktivt. 
Læreruddannelsen slås ud over det faldende antal 
ansøgere, også med et alt for stort frafald. Derfor er 
der god grund til at hilse velkomment, at der netop 
er indgået en politisk aftale om en ændring af 
læreruddannelsen, skriver formand for DLF Gordon 
Ørskov Madsen – link. 
 

• Ordinært møde i Hoved-MED Hørsholm 

• Budgethøringsmøde i Hørsholm 

• Arbejdsmøder om meddelelsesbogen i Hørsholm 

• Sagsbehandleruddannelse i DLF-regi 

• TR-møde om konsekvenser af budget 

• Pædagogisk konference: ”God evalueringskultur” 

• HU møde i Allerød 

• Møde med skolechefen i Allerød 

• Kursus i DLF’s nye medlemssystem – MAKS 

• Webinar om meddelelsesbogen – DLF 

• AHL og Skolelederforeningen - fælles høringssvar 
vedr. borgmesterens budgetoplæg i Allerød 

• Udgifts- og ansættelsesstop frem til 31.12.2022 

• Byrådsmøde i Allerød – vedtagelse af besparelser 
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• Konference om bæredygtige lærerstartsordninger. 
DLF og VIA UC inviterer til konference d. 15. 
november i København – link. 

• Nyt afsnit af DLF’s podcast: Skole Laver Vi Sammen 
– Med Jacob Mark fra SF. DLF’s fmd., undersøger, 
hvad partiet vil på skoleområdet. – link. 

• Demonstration mod børns og unges mistrivsel. 
Bevægelsen Oprør På Tværs inviterer til 
landsdækkende demonstration d. 28. oktober – link. 

• Nyt afsnit af DLF’s podcast: Skole Laver Vi Sammen 
– Med Stén Knuth fra Venstre. DLF’s fmd., 
undersøger, hvad partiet vil på skoleområdet – link. 

• Lærerens dag – AHL giver chokolade til alle skoler 

• Ekstraordinære møder i Hoved-MED om budget 

• Ekstraordinære møder i Center-MED om budget 

• Store Kursus 

• Møde med skoledirektøren i Allerød 

• Møde FH – Hillerød 

• Kursus i GDPR 

• Formandskursus 

• Invitation til valgmøde i Fraktion 4 

• Møde med forvaltningen i Allerød 

• Møde med BSU-medlem i Allerød 
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• Mere end hver tredje lærer har ikke en 
læreruddannelse. Udviklingen bekymrer DLF’s 
formand Gordon Ørskov Madsen – link. 

• DLF’s kongres sender klart signal til politikerne: 
Folkeskolens udfordringer skal løses – link. 

• Løntjek: Får du det rigtige i løn? DLF sætter fokus 
på løntjek i uge 46 og 47 – link. 

• Ny bog i serien ’Pædagogisk rækkevidde’. Bogen 
hedder ’Naturfaglig Dannelse’ og er skrevet af Lars 
Brian Krogh. – link. 

• Kongres i DLF  

• Sagsbehandleruddannelse i DLF-regi 

• Netværksmøde om digitalisering i DLF 

• APV på kredskontoret 

• FTR-møde i Allerød  

• HU arbejdsmøde i Allerød 

• Borgermøde på Allerød Rådhus 

• HU seminar om fastholdelse 

• Formandsmøde 

• Konference om bæredygtige lærerstartsordninger 

• Udviklingsforum – DLF 

• Møde mellem TR, forvaltning og kreds om 
evaluering og opstart af ny skoleplan i Allerød 

D 
E 
C 
E 
M 
B 
E 
R 

• Åbent brev fra Organisationerne: Kære 
Folketingsmedlemmer, inflationen er på sit højeste i 
40 år. Husk de fattigste børnefamilier – link. 

• Debat: Beslutningen om at erstatte lærere i Vejen 
med computere er den forkerte vej at gå – link. 

• DLF: Regeringen lægger godt fra start med 
ambitioner om frihed til folkeskolen og et fortsat 
samarbejde i Sammen om Skolen-partnerskabet – 
link. 

• DLF har i 2021, sikret 105 millioner erstatnings-
kroner til medlemmer ramt af arbejdsskader – link. 

• Ordinært møde i Center-MED-DOS 

• Møde med forvaltningen i Allerød 

• HU møde i Allerød 

• Møde om opgaveoversigter i Allerød 

• Distriktsskole Kratbjergskolen sendes i høring om 

opsplitning  

• Invitation til deltagelse i §17, stk. 4 udvalg – Allerød 

kommune om fastholdelse 

 
 

https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/elever-i-boernehaveklassen-er-blevet-mindre-skoleparate
https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/debat-unge-folkeskolen-skal-have-stoerre-fokus-paa-de-unges-trivsel
https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/behov-for-reelt-loeft-af-folkeskolen-paa-finansloven
https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/uddeling-af-ove-lund-og-hanne-nisteds-laererpris-2022
https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/debat-laererjobbet-skal-vaere-attraktivt
https://www.dlf.org/nyheder/2022/oktober/kom-til-konference-om-baeredygtige-laererstartsordninger
https://www.dlf.org/nyheder/2022/oktober/nyt-afsnit-af-dlfs-podcast-skole-laver-vi-sammen-med-jacob-mark
https://www.dlf.org/nyheder/2022/oktober/demonstration-mod-boerns-og-unges-mistrivsel
https://www.dlf.org/nyheder/2022/oktober/nyt-afsnit-af-dlfs-podcast-skole-laver-vi-sammen-med-st%C3%A9n-knuth
https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/mere-end-hver-tredje-nyansatte-laerer-har-ikke-en-laereruddannelse
https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/laererkongres-sender-klart-signal-til-politikerne-folkeskolens-udfordringer-skal-loeses
https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/loentjek-faar-du-det-rigtige-i-loen
https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/gratis-e-og-lydbog-til-alle-medlemmer-naturfaglig-dannelse
https://www.dlf.org/nyheder/2022/december/aabent-brev-husk-de-fattigste-boernefamilier
https://www.dlf.org/nyheder/2022/december/debat-boern-skal-undervises-af-deres-laerere-ikke-af-computere
https://www.dlf.org/nyheder/2022/december/dlf-spaendende-takter-i-regeringens-ambitioner-om-frihed-til-folkeskolen
https://www.dlf.org/nyheder/2022/december/dlf-sikrer-over-100-millioner-erstatningskroner-til-medlemmer-ramt-af-arbejdsskader


Kredsstyrelsen  
 
I perioden fra 1. januar 2022 til 31. marts 2022 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 
 
I perioden fra 1. april 2022 til 31. december 2022 så Kredsstyrelsen således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Maibritt Deichmann  
Næstformand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Kristian Smith Larsen 
KS-medlem, arbejdsmiljø ansvarlig, kursus ansvarlig, kasserer: Lisa Dalgaard Østerhegn 
KS-medlem, pædagogisk ansvarlig: Thomas Georg Ulrich 
KS-medlem, kasserer i perioden 1. april til 31. juli 2022: Hanne Roed 
KS-medlem indtræder 1. august 2022: Signe Hagedorn Henningsen  
 
Derudover var/er Heidi Snedker ansat som sekretær i en 20 timers stilling. 
 
 
Medlemsgrundlag  
 
Den 31.12.2022 var det samlede medlemstal: 578 
Fraktion 1 (lærere): 448 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 26 
Fraktion 3 (ledere): 0 
Fraktion 4 (pensionister): 102 
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 (FAK). 

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 er medlem af FAK’s arbejdsmiljønetværk og holder møder med kredsens 

arbejdsmiljørepræsentanter fire gange om året. 

 
 

Allerød – Hørsholm Lærerforening 
Kærvej 8, 3450 Allerød 

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


