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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

4. 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 2015 og budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Ole Andreasen 

Formand 

 



 CENTRALT LOKALT 
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 Start på OK forhandlingerne. 
 

 Beskæftigelsesministeren erkendte, at der var tale om 
en fejl, da regeringen greb ind i lockouten af lærerne i 
2013 uden at konsultere Danmarks Lærerforening, link. 

 

 Undersøgelse om faglighed og stress, link. 
o Blandt gruppen, der har tid til deres 

arbejdsopgaver, har syv procent været 
sygemeldte med arbejdsrelateret stress.  

o I gruppen, der ikke kan udføre deres arbejde 
fagligt tilfredsstillende, er tallet 19 procent. 
 

 Kredsen introducerer ny hjemmeside. 
 

 Høringssvar vedr. styrelseslov i Allerød, link. 
 

 Arbejdet med DLF’s 5 indsatser starter. 
 

 Kredsen starter kursus med konsulenter fra DLF. 
 

 Kredsen er involveret i processen om ny skolestruktur i 
Allerød. 
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 Kommunernes udgifter til landets skoleelever er faldet 
med 7 pct. fra 2010 til 2013, link. 

 

 18 procent flere lærere og undervisere sagde i 2014 
deres job op uden at have et nyt, viser ny undersøgelse 
fra Lærernes a-kasse, link. 

 

 Den nye overenskomst er forhandlet på plads og sendes 
til afstemning, link. 
 

 TR valg på Vallerød-, Engholm-, og Skovvangskolen. 
 

 Undersøgelse af TR/AMRs arbejdsforhold. 
 

 Møder med de politiske Økonomiudvalg. 
 

 Møde med ”Frivillige til skolen”, men hører meget lidt til 
organisationen siden hen. 

 
M 

      A 
R 
T 
S 

 Afstemningen om OK 15 ender med et ja på 70,1 %, 
link. 

 

 DLF’s kompetenceløft starter. Det er en række af fag-
faglige kurser inden for idræt, sprogfag, matematik samt 
håndværk og design. 

 

 Undersøgelse viser, at 40 % af skolelederne ikke mener, 
at der er tilstrækkelige ressourcer på skolen til at løfte 
opgaven, link.  

 

 Generalforsamling med gruppearbejde om vores 
arbejdstid. 
 

 Undersøgelse om reformen i Allerød, link. 
 

 Vi starter møder i Hørsholm om de 15 punkter fra 
overenskomsten. Dette bliver senere til Dialogpapiret, 
link. 
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 DLF advarer kraftigt mod nulvækst, som vil betyde 
nedlæggelse af tusindvis af lærerstillinger og markante 
forringelser af kvaliteten i undervisningen, link. 

 

 En ny rapport fra SFI viser, at kun 4 ud af 10 inkluderede 
elever modtager støtte i normal-undervisningen, link. 

 

 En del kredse får lavet forskellige 
aftale/forståelsespapirer med kommunerne. 

 Kredsen foranlediger, at der gennemføres en 
trivselsundersøgelse i Allerød. Samtidig får vi stor 
indflydelse på udformningen af den senere 3 i 1 
undersøgelse i Hørsholm. 
 

 Møde med skoleudvalgsformand i Allerød. 
 

 Arbejde med 15 punkts papiret starter i Allerød. Dette 
bliver til Forståelsespapiret, link. 

 

 Pernille Salomon ansættes som ny skoledirektør i 
Hørsholm. 
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 Anders Bondo Christensen: Der mangler sammenhæng 
mellem skolernes ressourcer og kravene, der stilles til 
dem. Derfor er det afgørende, at regeringen og 
kommunerne nu laver en økonomiaftale, som sikrer, at 
skolerne får mulighed for at løfte alle elever, link. 

 

 Informationskampagne: Bliv aktiv i DLF, link. 
 

 Uenighed mellem DLF og KL vedrørende 
forberedelsestid på opgaveoversigten. 

 Der laves aftale om Dialogpapiret og Forståelsespapiret, 
uden at det løser alle problemer med 
arbejdstidsspørgsmål. 
 

 Møde med skoleudvalgsformand i Hørsholm. 
 

 Analyse af lønniveauet i Hørsholm kommune. Resultat: 
Lærernes lønninger ligger lavt i forhold til andre 
kommuner, link. 
 

 Første samarbejdsmøde omkring social kapital. Dette for 
at gøre Hørsholm til en attraktiv kommune og for at 
sygefraværet SKAL falde. 
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 DLF deltager i Folkemødet på Bornholm både med egne 
arrangementer og som deltagere i debatter. 

 

 DLF indberetter igen Regeringen til ILO (FN’s 
arbejdsmarkedsorganisation) for ikke at respektere den 
danske forhandlingsmodel, link. 

 

 DLF taber sagen ved arbejdsretten angående afregning 
for lejrskoler, link. 

 

 Forhåndsaftaler vedr. løn forhandles i begge kommuner. 
 

 Praktikaftaler indgåes i kommunerne. Link Allerød, Link 
Hørsholm. 
 

 Møde med Børn- og Skoleudvalg i Allerød. 
 

 HovedMED har foretræde for økonomiudvalget i 
Hørsholm. Budskabet er, at rammebesparelser er en 
dårlig løsning. 
 

  

http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2015/januar/regeringen-om-indgreb-der-skete-en-fejl
http://www.dlf.org/nyheder/2015/januar/mange-offentlig-ansatte-vi-har-ikke-mulighed-for-at-udfoere-arbejdet-fagligt-tilfredsstillende
http://www.dlfkreds29.dk/de-2-kommuner/alleroed/styrelsesvedtaegt
http://www.dlf.org/nyheder/2015/februar/kora-kommuner-bruger-faerre-penge-pr-skoleelev
http://www.dlfa.dk/Nyhedsarkiv/flere-larere-siger-deres-job-op-uden-at-have-et-nyt/
http://www.dlfkreds29.dk/loen-og-job/overenskomst-2015
http://www.dlf.org/politik/forhandlingsforhold/ok-15
http://www.dlf.org/nyheder/2015/marts/skolelederne-skolerne-mangler-ressourcer
http://www.dlfkreds29.dk/nyheder/2015/marts/opfoelgning-paa-skolereformen-i-alleroed
http://www.dlfkreds29.dk/loen-og-job/regler-for-arbejdstid/hoersholm-kommune
http://www.dlf.org/nyheder/2015/april/dlf-folkeskolen-kan-ikke-klare-nulvaekst
http://www.dlf.org/nyheder/2015/april/inklusions-elever-bliver-svigtet
http://www.dlfkreds29.dk/loen-og-job/regler-for-arbejdstid/alleroed-kommune
http://www.dlf.org/nyheder/2015/maj/debat-laererforeningen-kvalitet-frem-for-kvantitet
http://www.dlf.org/medlem/bliv-aktiv-i-dlf
http://www.dlfkreds29.dk/media/7296749/kl-rapport-analyse-af-loenniveauet-i-hoersholm-kommune.pdf
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2015/juni/fagforeninger-regeringen-underminerer-den-danske-model
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2015/juni/folkeskolelaerere-tvinges-til-at-arbejde-gratis-paa-lejrskole
http://www.dlfkreds29.dk/media/7496083/20150923-aftale-om-afloenning-for-praktikopgaver.pdf
http://www.dlfkreds29.dk/media/7149123/aftale-om-fordeling-af-praktikvederlag.pdf
http://www.dlfkreds29.dk/media/7149123/aftale-om-fordeling-af-praktikvederlag.pdf
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 DLF protesterer mod omprioriteringsbidraget i 
kommuneaftalen. 

 

 Dorthe Lange stiller op til den internationale 
underviserorganisations bestyrelse, men bliver ikke 
valgt. 

 

 8 ud af 10 skolechefer mener, at reformen kræver flere 
ressourcer, link. 
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 Meningsdanneruddannelsen udbydes for anden gang. 
 

 Mange ledere går på pension og efterløn, og det er 
svært at rekruttere nye, link. 

 

 DLF anbefaler, at kommunerne følger op på ministerens 
hyrdebrev.  

 År 2 med skolereform, men ikke mindre stress. 
 

 Kredsen gennemgår alle opgaveoversigter for at 
beregne det gennemsnitlige undervisningstimetal. 

 

 Aftale om timelønnede i Hørsholm, link. 
 

 Høringssvar vedr. Budget (Hørsholm). Det skulle vise sig 
senere, at det kun blev meget værre, link. 
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 Foreningen afholder Kongres, blandt punkterne er: 
o Valg af formand og næstformand 
o Antal af hovedstyrelsesmedlemmer 
o Selvstyrende skoler 
o Arbejdstid. 

 

 27 pct. af danske folkeskoleelever går i såkaldte 
megaklasser, viser nye tal. Det går ud over kvaliteten, 
mener DLF, der anbefaler maks. 24 elever i klassen, 
link. 

 

 DLF om finanslov: Politikerne skal prioritere folkeskolen, 
link. 
 

 Læserbrev i Allerød Nyt - Giv skolerne arbejdsro, link. 
 

 Borgmestermøder om forholdene i skolen. 
 

 Kredsen undersøger udskolingslinjerne i Hørsholm. 
Bliver senere på året sparet væk igen. 
 

 Høringssvar vedr. Budget i Allerød, link. 
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 Medlemmer af Lærernes Pension har fortrinsret til en af 
114 nye leje-lejligheder i Jacobsens Have i Valby. 

 

 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 
Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen står 
bag et nyt forsøgs- og udviklingsprogram som skal 
styrke kvaliteten af undervisningen i dansk og matematik 
i folkeskolen. Link. 

 

 Anders Bondo Christensen er den mest citerede 
fagforeningsformand i 2015, viser en ny opgørelse fra 
Dagbladet Politiken, link. 

 Læserbrev i Ugebladet Hørsholm: Er rammebesparelser 
udtryk for rettidig omhu? Link. 
 

 Budgetvedtagelser, der betyder store besparelser i 
begge kommuner. 
 

 Skolesammenlægninger vedtages i Allerød, efter at man 
først har aftalt at lukke Lillerød Skole eller var det 
Engholm … 
 

 Der arbejdes med, hvorledes medarbejderne bliver hørt i 
forbindelse med budgetbehandlingen. 
 

 Møde med Otto B. Christiansen – ny 
Skoleudvalgsformand i Hørsholm. 
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 DLF iværksætter en landsdækkende indsats vedr. 
effekten af de 15 punkter fra OK 15, link. 

 

 Danmarks Lærerforening er i top tre, når det kommer til 
fagforeninger, som evner at skabe størst værdi for deres 
medlemmer. Det samme gælder medlemsloyaliteten, 
hvor foreningen indtager en andenplads, link. 

 

 For 6 år siden var der 7.114 flere lærere i folkeskolen, 
end der er i dag. Det svarer til et fald på 13 procent i 
perioden 2009 – 2015, link. 
 

 Medlemskursus gennemføres med 90 deltagere. Meget 
fin evaluering fra deltagerne. 
 

 Kredsen vælger at genindføre Lærerkalenderen. 
 

 Faglig klub møder inkl. kredsopsamling i forhold til DLF’s 
initiativ om de 15 punkter. 
 

 Det lykkedes nu at få praktikløn i Hørsholm udbetalt! 

D 
E 
C 
E 
M 
B 
E 
R 

 Danmarks Lærerforening har nu en ny hovedstyrelse, 
link. Foran ligger det vigtige arbejde for gode 
arbejdsvilkår for vores medlemmer til gavn for kvaliteten 
i undervisningen - og for en stærk lærerprofession, lyder 
det fra DLF-næstformand Dorte Lange.  

 

 Ny medlemskonference annonceres, link. 

 Den lokale kandidat Regitze Flannov får et fint valg, 
blandt andet med god støtte fra kreds 29. 

 

 Tale-høre-lærerne i kommunen opnåede 100% stemmer 
til hovedstyrelsesvalget. Kongevejskolen i Allerød havde 
ligeledes 100%  - stærkt efterfulgt af Hørsholm Skole 
med 72%. Godt gået. 

  

http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2015/juli/skolechefer-reformen-kraever-flere-ressourcer
http://www.dlf.org/nyheder/2015/august/ledere-forsvinder-fra-folkeskolen
http://www.dlfkreds29.dk/media/8080437/lokal-aftale-om-time-maanedsloennede-laerere-hoersholm.pdf
http://www.dlfkreds29.dk/nyheder/2015/august/hoeringssvar-budget-2016-2019-hoersholm-kommune
http://www.dlf.org/nyheder/2015/september/flere-elever-gaar-i-megaklasser
http://www.dlf.org/nyheder/2015/september/dlf-efterlyser-midler-til-folkeskolen
http://alleroed.lokalavisen.dk/debat-giv-skolerne-arbejdsro/Lokale-nyheder/20150921/laeserbreve/150919344/1008
http://www.dlfkreds29.dk/nyheder/2015/september/hoeringssvar-budget-2016-2019-alleroed-kommune
http://www.dlf.org/nyheder/2015/oktober/nyt-millionprojekt-skal-styrke-dansk-og-matematik
http://www.dlf.org/nyheder/2015/oktober/anders-bondo-mest-citerede-fagforeningsformand
http://www.dlfkreds29.dk/nyheder/2015/oktober/laeserbrev-i-ugebladet-hoersholm
http://www.dlf.org/politik/forhandlingsforhold/ok-15/15-punkter-om-arbejdstid_det-digitale-hjul
http://www.dlf.org/nyheder/2015/november/dlf-har-de-naestmest-loyale-medlemmer
http://www.dlf.org/nyheder/2015/november/7000-faerre-laerere-i-folkeskolen-paa-seks-aar
http://www.dlfkreds29.dk/kreds-29/hovedstyrelsen
http://www.dlf.org/nyheder/2015/december/medlemskonference


Kredsstyrelsen  
I perioden fra 1. januar 2015 til 31. juli så Kredsstyrelsen således ud: 
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, kongresdelegeret, pædagogisk ansvarlig: Birgitte Stadil 
Kommunerepræsentant, sagsbehandler: Marianne Lindholdt 
Kasserer, arbejdsmiljøansvarlig: Vivi-Ann Petersen  
KS-medlem, sagsbehandler, kursusansvarlig: Tine Buchardt  
KS-medlem: Anthony Verniere Jr. 
 
I perioden fra 1. august 2015 og til 31. december 2015 så Kredsstyrelsen således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Marianne Lindholdt 
Kasserer, arbejdsmiljøansvarlig: Vivi-Ann Petersen  
KS-medlem, sagsbehandler, kursusansvarlig: Tine Buchardt  
KS-medlem, pædagogisk ansvarlig: Anthony Verniere Jr.  
KS-medlem: Hanne Roed 
 
Derudover er Annette Vammen ansat som sekretær i en 18 timers stilling.  
 
Medlemsgrundlag  
Den 31.12.2015 var det samlede medlemstal: 692 
Fraktion 1 (lærere): 523 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 25  
Fraktion 3 (ledere): 0 
Fraktion 4 (pensionister): 140 
Fraktion 6 (særlige medlemmer): 4 
 
Mødevirksomhed  
Der holdes kredsstyrelsesmøder ca. en gang om måneden. 
Møder med tillidsrepræsentanterne (både fælles og kommuneopdelt) ligeledes en gang om måneden. Endvidere 
afholdes der jævnlige TR- netværksmøder i de to kommuner. 
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 sad som repræsentant i foreningens udvalg for pædagogiske ansvarlige og er medlem af FAK’s 
pædagogiske forum.  
 

Kommunerepræsentanten er næstformand af Hovedudvalget  og medlem af CenterMED i Hørsholm. 

Kassereren er arbejdsmiljøansvarlig i kredsen og holder møder med kredsens arbejdsmiljørepræsentanter. Samtidig 

deltager hun i Kredssamarbejdets arbejdsmiljønetværk. Ligeledes deltager hun i Kredssamarbejdets kasserernetværk. 

 

 

 

 
 

Allerød – Hørsholm Lærerforening 
Kærvej 8, 3450 Allerød 

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


