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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

1. skriftlige beretning for Allerød – Hørsholm 

Lærerforening. 

 

Kredsstyrelsen har i år valgt et nyt udseende på 

beretningen i forhold til de to gamle kredse. Dels 

vil vi gerne markere den nye forening, og dels vil 

vi gøre den mindre teksttung, og dermed 

forhåbentlig mere læsbar. Beretningen består 

således af et par sider med nogle af foreningens 

vigtigste aktiviteter i det forløbne år samt en 

faktaside. 

På generalforsamlingen vil vi uddybe en del af 

punkterne, ligesom der vil være mulighed for at 

diskutere foreningens fremtidige arbejde. 

Der vil også komme en folder med vore forslag 

til principprogram. 

 

Sammen med den endelige dagsorden vil 

regnskaber for 2012, budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

Vi håber, at I vil modtage det nye tiltag positivt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Ole Andreasen 

Formand 
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Stillingsnedlæggelser 
I januar 2012 viste en undersøgelse fra DLF, at kredsene 
tilsammen regnede med 938 færre stillinger i løbet af året. Det 
viste sig ikke at holde stik- faldet pr. august 12 viste desværre 
1311 stillingsnedlæggelser på landsplan. 
 
I november 2012 viste tal fra Det Fælleskommunale 
Løndatakontor, FLD, helt præcist, at der er 5.845 færre 
fuldtidsansatte lærere i august 2012 i forhold til august 2009- et 
fald på over ti procent på tre år. Link 
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Ekstraordinær kongres (angreb på arbejdstiden) 
Hårde angreb på lærernes undervisningstid og arbejdstidsaftalen 
dannede baggrund for, at hovedstyrelsen i DLF enstemmigt 
besluttede at indkalde til en ekstraordinær kongres med 
dagsordenspunktet Ansvaret for kvaliteten i elevernes 
undervisning.  
Kongressen vedtog to resolutioner:” Lærerne tager ansvar for 
elevernes undervisning” og ”Det er KL’s og kommunernes 
ansvar at sikre vilkår for kvalitet i undervisningen”. Selve 
Kongresvedtagelsens overskrift lød: Fokus på en fælles 
foreningsindsats for at sikre, at politikerne påtager sig deres 
ansvar. Link 
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Vi læser for livet 
Flere af vore skoler deltog i en konferencedag, hvor TR, 
skoleledere og læsevejledere var inviteret til møder af DLF og 
Skolelederforeningen med oplæg om faglig læsning og skrivning 
samt inspiration til det konkrete arbejde med skolens 
læseudvikling. Senere var der refleksion over skolens aktuelle 
status og fastlæggelse af plan/strategi for det videre arbejde på 
skolen med faglig læsning og skrivning. Link 
 
Ny Nordisk Skole 
Første møde mellem Dorte Lange, DLF og Lars Goldschmidt, DI. 
 

 
Ny forening 
På Generalforsamlingen den 14. marts blev den nye forening 
Allerød – Hørsholm Lærerforening, kreds 29, en realitet.  
Det blev enstemmigt vedtaget at starte den nye forening efter de 
to ”gamle” foreninger havde nedlagt sig selv (umiddelbart 
forinden). 
Vi fik på denne måde både dannet en ”bæredygtig” kreds, hvor 
økonomien kan hænge sammen og hvor vi får styrket styrelsens 
muligheder for at yde et tilfredsstillende arbejde. 
 
Fakta om kredsen og arbejdet i år kan ses på side 4. 

A 
P 
R 
I 
L 

 
Arbejdsløsheden blandt unge er næsten fordoblet på et år.   
Især de unge lærere bliver ramt af ledighed, når der skæres i 
lærerpersonalet rundt omkring i kommunerne. På blot et år er 
der næsten sket en fordobling af unge lærere, der står uden job. 
Link 
 
DLF udsender God orden i folkeskolen. Link  
Materialet henvender sig til alle, som har berøring med 
folkeskolen. Det vil sige elever, lærere, pædagoger, skoleledere, 
forældre, ansatte i den kommunale skoleforvaltning mv.  
 

 
I Allerød holdt kredsen et statusmøde med de ansatte i de 
nyoprettede gruppeordninger. Her blev vendt startproblematikker 
for ordningerne, fokuseret på mulige løsningsmodeller og 
erfaringsudvekslet.  Der blev udtrykt ønske om årlige møder 
fremover. 
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Medlemmer kæmper med udbrændthed og stress 
Undersøgelse viste at hele 11 pct. af medlemmerne af 
Danmarks Lærerforening føler sig i meget høj eller høj grad sig 
udbrændte på grund af deres arbejde. Link 
 
Ny Folkeskolereform:  
Pr. 1. maj 2012 blev loven ændret. Fremover er det alene 
undervisning i specialklasser på specialskoler og støtte til elever 
på mere end 9 klokketimer/12 lektioner om ugen, der kaldes 
specialundervisning. 
 

 
Pensionsmøde for overenskomstansatte 
Kreds 29 havde inviteret en repræsentant fra Lærernes Pension 
til at gennemgå pensionsforholdene og svare på spørgsmål om 
selskabets investeringer og afkast. Der deltog ca. 30 af vores 
medlemmer. 
 
Aftale om pensionerede tjenestemænd 
I Allerød indgik vi en aftale om begrænsede muligheder for at 
arbejde i kommunen, efter at man er blevet pensioneret. Det var 
et ønske fra kommunens side, men kredsen var også 
interesserede i en aftale, da vi har mange unge kolleger, der ikke 
kan finde job. Link 
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11% mindre pr. elev i normalundervisningen 
Fra 2002 til 2011 er udgifterne til folkeskolens 
normalundervisning og den dertil knyttede specialundervisning 
faldet med 6.083 kr. pr. elev. Det svarer til et fald på 10,7%. 
Alene fra 2010 til 2011 er faldet på 3,3%. Link 
 
 

 
Opstilling af OK krav 
Kravopstillingen til OK-13 foregik lokalt ved, at medlemmer fra 
kredsstyrelsen var ude på skolerne til et klubmøde for at 
diskutere de foreløbige krav med medlemmerne. 
 
Arbejdstidsaftale 
I Allerød fik vi underskrevet en ny A08 aftale, som gælder for de 
kommende to skoleår. Link 
 
KL-partnerskabsrapport. 
Hørsholm kommune meldte sig ind i KLs partnerskab, som 
betød, at KL undersøgte brugen af undervisning/anden tid på 
skolerne. Rapporten viste, at både undervisningstid samt tiden 
på PSC i Hørsholm lå højt. Samme resultat fremgik af 
kommunens egen undersøgelse fra året før, hvor der fra politisk 
side blev udtrykt tilfredshed med skolevæsenet. 
 

http://www.dlf.org/danmarks+l%c3%a6rerforening+mener/tal+og+analyser/folkeskolens+ressourcer
http://www.dlf.org/om+danmarks+l%c3%a6rerforening/organisation/kongres/kongres+2012+(ekstraordin%c3%a6r)
http://www.dlf.org/undervisning/vi+l%c3%a6ser+for+livet
http://www.dlf.org/nyheder/visnyhed?id=23450
http://pub.uvm.dk/2012/godorden/
http://www.dlf.org/presse/tal+og+analyser/samtlige+analyser
http://dlf-kreds2.dlf.org/l%c3%b8n+og+job/l%c3%b8n/aller%c3%b8d+kommune
http://www.dlf.org/presse/tal+og+analyser/samtlige+analyser
http://dlf-kreds2.dlf.org/l%c3%b8n+og+job/arbejdstidsaftalen/aller%c3%b8d+kommune
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Ny Nordisk Skole 
Maal-Manifest-og-Dogmer-for-Ny-Nordisk-Skole vedtaget på 
Sorømødet august 12. Link 
 
 
 
 

 
Kurser i inklusion og Smartboard 
I Allerød havde skolerne i sommerferien fået opsat smartboard 
tavler i alle normal-klasselokaler.  Alle lærerne har fået 18 timer 
til kursus heri.  
Kurset om inklusion fortsætter og lærerne har i år fået tildelt 5 
timer hertil, såfremt de ikke er agenter og fortsætter denne 
uddannelse, 
 
Ny struktur på MED-systemet.  
Der er nu kun 3 direktører i Hørsholm kommune.  
For skolerne har vi stadig LMU. Over LMU har vi Center MED, 
Dag- tilbud og skole, hvor Marianne Lindholdt er næstformand.  
Øverst har vi HovedMED, der tidligere hed CMU.  
 
Kreds 29 havde inviteret skoleudvalgsformanden i Hørsholm til 
møde med TR- gruppen. 
 
I Hørsholm indgik vi en ny Forhåndsaftale (vedr. løn). Link 
 
Nye Rygeregler 
Den nye rygelov indføres i kommunerne.  
Megen debat i Allerød om evt. ændring/ lempelse i HU/ MED. 
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Kongres 
Link 
Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini meldte her 
ud, at der ikke fremover vil blive ført tilsyn med skolerne på 
samme måde som nu. Hun understregede, at hun stadig er imod 
ranglister, og at de 17 folkeskoler, som var nævnt i Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsens screening, ikke skal forstås som en rangliste. 
 

 
Møde for kommende tjenestemandspensionister 
Blovstrød hallen var rammen om et velbesøgt møde for 
kommende pensionister i tjenestemandsgruppen. En konsulent 
fra DLF gennemgik selve pensionsopsparingen og muligheder 
/faldgrupper ved de forskellige pensioneringstidspunkter. 
Herefter fortalte en konsulent fra Lærernes A- kasse om 
Fleksibel efterløn. 
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Udmøntning af Overenskomsten 
1. oktober blev den sidste del af OK-11 udmøntet. Det blev en 
ganske lille lønstigning, ca. 40 kr. om måneden.  
Det skal dog ses i sammenhæng med lønstigningen, der kom 1. 
januar, men samlet set blev det en overenskomst, hvor vi ikke 
opnåede markante forbedringer – med andre ord, en 
overenskomst, der afspejlede billedet af et Danmark i økonomisk 
krise. Link 
 
Vi læser for livet 
Der blev udsendt 2 eksemplarer af bogen ”Læsning og skrivning 
i alle fag” til hver folkeskole i Danmark. Bogen er en del af 
projektet ”Vi læser for livet”. Den er tænkt som en brugsbog for 
lærere i alle fag. Så lån den af din TR/ læsevejleder og lad dig 
inspirere af alle artiklerne i dit arbejde. 

 
De kommunale budgetter 
I Allerød blev budgettet på vores område for en gangs skyld 
holdt i ro. Det kvitterede vi for i vores høringssvar til Byrådet. I 
første omgang til selve høringen og bagefter i vores 
bemærkninger til budgetforliget. Link 
 
Efter budgetmødet i Hørsholm var der stor tilfredshed fra 
kredsens side, da budgettet for 2013 blev fremlagt. Der ville ikke 
komme besparelser på vores område. Derfor var vores 
høringssvar fyldt med positive vendinger. Det var svært at finde 
områder, hvor vi kunne være utilfredse. 
I oktober hvor budgettet for 2013 blev vedtaget, måtte vi 
erkende, at der var kommet en del ændringer, (som vi ikke 
havde forudset), bl.a. 2 ekstra lektioner i elevernes skema betalt 
ved at ændre på lærernes arbejdstidsaftale. I skrivende stund er 
dette arbejde i gang. Link 
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Presset på A08 
I løbet af 2012 blev presset øget på vores arbejdstidsaftale, først 
og fremmest fra KL, men efterhånden også fra Regeringen og 
det meste af Folketinget. 
Budskabet var klart: Lærerne skal undervise mere indenfor den 
samlede timeramme. 
KL ønsker tilsyneladende slet ingen aftale på vores område, og 
Regeringen skal have finansieret den kommende skolereform. 
Dette massive pres resulterede blandt andet i, at foreningen for 
første gang nogen sinde lavede indkaldelse til Faglig Klub på alle 
skoler på samme tid.  
 

 
Fælles faglig klub møder 
Den 15. november fulgte vi opfordringen fra DLF til at holde 
Faglig Klub møder på alle skoler. 
Der mødte mange medlemmer frem, og der kom en mængde 
gode forslag til fremtidige initiativer. Disse blev efterfølgende 
indsendt til foreningen. 
 
Derudover skrev kredsen en pressemeddelelse, som blev bragt i 
de to lokale aviser. Link 
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Ny skolereform 
Forslaget til ny skolereform fremlægges af 
Undervisningsministeren. Christine Antorini benyttede 
lejligheden til at sige, at lærerne sagtens må kunne undervise 
nogle timer mere, men ellers afviste hun, at der var en 
sammenhæng mellem Skolereformen og de kommende 
arbejdstidsforhandlinger. 
 
Lancering af 25 timers sammenhængende undervisning 
Foreningens modsvar kom via en massiv mediekampagne og 
forslagene om en bedre folkeskole. Link 
 
Dette er blevet fulgt op af et gennemarbejdet oplæg: Sammen 
gør vi en god skole bedre. Link 

 
Holmegårdsskolen 
Specialskolen Holmegårdsskolen i Lynge varslede lukning til 
sommer 2013 med sindetskrivelse til de ansatte.  
De ansatte på skolen modtog sindetskrivelsen på baggrund af 
den vigende søgning til skolen. Dette skyldes utvivlsomt 
kommunernes arbejde med inklusion - og fokusering på at 
beholde eleverne inden for egen kommune. 
 
ADHD aftale for skoleåret 2011-2012 indgået med Hørsholm 
kommune. 
 
Igen blev der indkaldt til fælles faglig klub møder på alle skoler. 
Denne gang var formålet at diskutere foreningens oplæg – se 
under centralt. 
 

http://www.nynordiskskole.dk/
http://www.dlfkreds29.dk/files/Kredsfiler/Allerød%20Lærerforening/Løn%20og%20job/Forhåndsaftaler/Hørsholm/2012.01.01%20Forhåndsaftale.pdf
http://www.dlf.org/om+danmarks+l%c3%a6rerforening/organisation/kongres/kongres+2012
http://www.dlf.org/l%c3%b8n+og+job/ok+11/forlig+for+kommunalt+ansatte/lc-forliget
http://dlf-kreds2.dlf.org/Nyheder?docid=24915
http://www.dlfkreds29.dk/Nyheder?docid=24917
http://dlf-kreds2.dlf.org/Nyheder?docid=25379
http://www.dlf.org/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser+2012/l%c3%a6rerne+byder+ind+p%c3%a5+den+nye+skole
http://www.dlf.org/danmarks+l%c3%a6rerforening+mener/aktuel+politik/sammen+g%c3%b8r+vi+en+god+skole+bedre


Kredsstyrelsen  
I perioden fra 1. april 2012 og til nu har kredsstyrelsen set således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, pædagogisk- og kursusansvarlig: Birgitte Stadil Frederiksen  
Kommunerepræsentant, kongresdelegeret, sagsbehandler: Marianne Lindholdt 
Kasserer, arbejdsmiljøansvarlig: Vivi-Ann Petersen  
KS-medlem: Tine Buchardt  
KS-medlem: Anthony Verniere 
 
Derudover er Annette Vammen ansat som sekretær i en 18 timers stilling.  
 
Medlemsgrundlag  
Den 31.12.2012 var det samlede medlemstal: 711 
Fraktion 1 (lærere): 545 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 29 
Fraktion 3 (ledere): 1 
Fraktion 4 (pensionister): 131  
Fraktion 6 (særlige medlemmer): 5 
 
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.  
 
Næstformanden sidder som repræsentant for FTF i Det lokale Beskæftigelsesråd og er en del af foreningens udvalg 
for pædagogiske ansvarlige samt kompetenceudvikling og er medlem af FAK’s pædagogiske forum.  
 

Kommunerepræsentanten er næstformand i CenterMED i Hørsholm og medlem af Hovedudvalget samt Det lokale 

Beskæftigelsesråd. 

Kassereren er arbejdsmiljøansvarlig i kredsen og deltager i Kredssamarbejdets arbejdsmiljønetværk. Ligeledes 

deltager hun i Kredssamarbejdets kasserernetværk. 

 

Åbningstider: 

Mandag kl. 09.00 - 13.00 

Tirsdag kl. 08.30 - 14.00 

Onsdag kl. 08.00 - 15.00 

Torsdag kl. 09.00 - 14.00 

Fredag kl. 09.00 - 13.00 

 

 

 
 

Allerød – Hørsholm Lærerforening 
Kærvej 8, 3450 Allerød 

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


