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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

5. 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, der 

beskriver nogle af foreningens aktiviteter både 

centralt og lokalt 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 2016 og budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Ole Andreasen 

Formand 

 



 CENTRALT LOKALT 
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 Ifølge fra KL mangler der hundredvis af modtageklasser 
til de mange flygtningebørn, som kommer til Danmark - 
link 
 

 Antallet af lærere, der forlader folkeskolen, er steget 
med 31 procent, siden Folketinget vedtog skolereformen 
og nye arbejdstidsregler - link 

 

 6.688 lærere i landets folkeskoler har ikke nogen form 
for læreruddannelse, viser tal fra Danmarks Statistik - 
link 

 Kredsseminar - årsplanlægning 
 

 Kredsformanden deltager i hele ansættelsesproceduren 
af Skolechef og Skoledirektør (Allerød) 
 

 Formandsmøde – ændringer af Folkeskoleloven mv. 
 

 Konference – scenarier frem mod OK-18 
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 DLF, forældre og skolelederne: Digital rangliste siger 
ikke noget om kvaliteten - link 
 

 Flere end hver tredje kommune giver grønt lys til kortere 
skoledage - link 

 

 Lærerne skal ikke lave individuelle mål for eleverne i de 
enkelte undervisningsforløb, lyder beskeden nu fra 
Undervisningsministeriet - link 

 Møde med TR, skoleledere, kreds og forvaltning hvor 
dialogpapiret i Hørsholm evalueres 
 

 Møder med PPR vedr. deres arbejdssituation 
 

 Besøg på Usserød Skole for at se på implementering 
vedr. modtageklasser 
 

 TR valg på skolerne – heraf 2 nyvalg 
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 Ny forskning: Ansatte tør ikke ytre sig kritisk og rammes 
af stress - link 
 

 62 kommuner ud af 98 kommuner har indgået aftaler 
med de lokale kredse, som i varierende grad afviger fra 
de nye arbejdstidsregler, der fulgte efter lockouten 
tilbage i 2013 - link 

 

 17.000 lærere har valgt skolen fra - link 

 Forhåndsaftale genforhandles (Allerød) – link 
 

 Kredsen inviteres med på studietur til Islington, London 
for at hører om 2-sprogselevers undervisning 
 

 Generalforsamling med nyvalg af kredsstyrelse. Besøg 
af Anders Bondo Christensen - link 
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 Anders Bondo Christensen har foretræde for 
Folketingets børne- og undervisningsudvalg. Her vil han 
fortælle om skolernes helt akutte problemer med at 
skaffe lærere - link 
 

 At flygtningebørn med et nyt lovforslag risikerer at få et 
langt dårligere undervisningstilbud end danske elever, 
vækker bekymring i Danmarks Lærerforening. Derfor har 
foreningen arrangeret en offentlig høring på 
Christiansborg, som løber af stablen fredag - link 
 

 Resultatbaseret styring via måltal, kontrol- og 
dokumentationskrav virker stik imod hensigten på 
folkeskoleområdet samt to andre velfærdsområder, viser 
en ny forskningsbaseret rapport fra KORA - link 

 Kredsformandskonference. Indhold: arbejdstid samt det 
gode lærerliv 
 

 Møde med børnehaveklasseledere, hvor vi bl.a. talte om 
DLF’s politik på 0-6 års området  

 

 Kredsen deltager i flere arbejdsmøder hen over foråret 
omhandlende 2-sprogselever og undervisningen af 
disse. Arbejdsgruppen består af alle, der var på 
studieture til London 
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 Danmarks Lærerforening er sammen med fire andre 
faglige organisationer gået sammen om 
kampagneindsatsen – Virkelighedens Velfærd - link 
 

 Danmarks Lærerforening har sammen med en række 
organisationer startet en kampagne og en 
underskriftsindsamling for at protestere mod en ny 
særlov, der vil udhule kvaliteten i flygtningebørnenes 
undervisning - link 
 

 Der er ikke tilstrækkelig tid til at forberede 
undervisningen. Sådan lyder det fra 82 procent af 
lærerne i en medlemsundersøgelse fra Danmarks 
Lærerforening. Det er næsten en fordobling siden 2013, 
hvor 44 procent svarede det samme i en tilsvarende 
undersøgelse - link 

 TR temadage med vægt på bisidderrollen og 
opgaveoversigter 
 

 Møde om pædagogiske forhold 
 

 Budgetbehandling (Hørsholm). Hvordan de faglige 
organisationer inddrages. 

 

 Modtageklasserne nedlægges i Hørsholm. Økonomien 
fra modtagerklasserne beholdes på skolerne 
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 I dag faldt der dom i Arbejdsretten i den sag, Danmarks 
Lærerforening har rejst om, at KL har været illoyal i sine 
udmeldinger til kommunerne om et af 15 initiativer i det 
aftalte politiske papir om arbejdstid fra OK15 - link 
 

 Knap hver 5. elev går i privatskole - link 
 

 I morgen mødes tusindvis af meningsdannere, politikere 
og interesseorganisationer til Folkemødet på Bornholm. 
Danmarks Lærerforening deltager både med egne 
arrangementer og i andres debatter - link 

 Møder om sammenlægningsskolerne (Allerød) 
 

 Vi enes om et revideret dialogpapir i Hørsholm – Det 
resulterede i en opstramning af opgaveoversigterne i 
forhold til opgavebeskrivelser og årsværk - link 
 

 Kredsen er repræsenteret i begge kommuners 
Hovedudvalg ved næstformandsposten. En ting, der blev 
arbejdet intenst med er social kapital og sygefravær 

  

http://www.dlf.org/nyheder/2016/januar/flygtningeboern-skal-sikres-kvalificeret-undervisning
http://www.dlf.org/nyheder/2016/januar/mange-laerere-soeger-vaek-fra-folkeskolen
http://www.dlf.org/nyheder/2016/januar/hver-syvende-laerer-i-folkeskolen-har-ingen-laereruddannelse
http://www.dlf.org/nyheder/2016/februar/digital-rangliste-siger-ikke-noget-om-kvaliteten
http://www.dlf.org/nyheder/2016/februar/flere-end-hver-tredje-kommune-giver-groent-lys-til-kortere-skoledage
http://www.dlf.org/nyheder/2016/februar/ministeriet-individuelle-maal-er-ikke-et-krav
http://www.dlf.org/nyheder/2016/marts/ansatte-toer-ikke-ytre-sig-kritisk-og-rammes-af-stress
http://www.dlf.org/nyheder/2016/marts/62-kommuner-har-indgaaet-lokalaftaler-om-arbejdstid
http://www.dlf.org/nyheder/2016/marts/17000-laerere-har-valgt-skolen-fra
http://www.dlfkreds29.dk/media/9274355/forhaandsaftale-underskrevet-pr-29-november-2016.pdf
http://www.dlfkreds29.dk/kreds-29/generalforsamling/2016
http://www.dlf.org/nyheder/2016/april/dlf-har-foretraede-paa-christiansborg-i-dag
http://www.dlf.org/nyheder/2016/april/flygtningeboern
http://www.dlf.org/nyheder/2016/april/ny-forskning_resultatstyring-skader_ogsaa-paa-folkeskoleomraadet
http://www.dlf.org/nyheder/2016/maj/kampagne_virkelighedens-velfaerd-er-presset_tid-til-handling
http://www.dlf.org/nyheder/2016/maj/kampagne_alle-boern-har-ret-til-undervisning-i-folkeskolen-_ogsaa-flygtningeboern
http://www.dlf.org/nyheder/2016/maj/4-ud-af-5-laerere-mangler-tid-til-forberedelse
http://www.dlf.org/nyheder/2016/juni/afgoerelse-i-arbejdsretten-eleverne-er-de-egentlige-tabere
http://www.dlf.org/nyheder/2016/juni/knap-hver-5-elev-gaar-i-privatskole
http://www.dlf.org/nyheder/2016/juni/moed-dlf-paa-folkemoedet
http://www.dlfkreds29.dk/media/9054478/dialogpapir-2016-2017.pdf
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 Den populære uddannelse Lærer og Meningsdanner, 
som Danmarks Lærerforening laver i samarbejde med 
Cevea udbydes igen - link 
 

 Politiken bringer i en kronik af, Anders Bondo 
Christensen, om læringsmålstyret undervisning - link 
 

 Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Dansk 
Flygtningehjælp udarbejdet en guide til modtagelse af 
flygtningebørn og deres familier - link 

 Møder vedr. Maglebjergskolen 
 

 Kredsformandsmøde (arbejdstid) 
 

 Interview fra Hovedstyrelsen vedr. tankerne om vores 
”aftaler” 
 

 Regionalt arbejdsmiljømøde. Foreningen vil lave en 
strategi, som skal bredt funderes 
 

 Aftale om ansættelse af pensionister (Allerød) - link 
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 DLF afholder Kongres - link 
 

 Ny rapport fra DPU viser, at nationale test skævvrider 
undervisningen og ikke fungerer som et pædagogisk 
redskab - link 
 

 Siden folkeskolereformen blev vedtaget, har eleverne i 
folkeskolen fået 36 procent flere timer. Det viser nye tal 
fra OECD. Men antallet af lærere til at undervise er 
faldet - link 

 Pensionsmøde for overenskomstansatte. 
 

 Kommunale budgetter (høringssvar) Høringssvar Allerød 
Høringssvar Hørsholm 
 

 TR valg på PPR, Allerød 
 

 Møde med TR fra sammenlægningsskolerne i Allerød og 
forvaltningen 
 

 Budgetkonsultation i forbindelse med de kommunale 
budgetter. Forberedelse til dialogmøder 
 

 Dialogmøder med politikere 
 

 Møde med modtageklasselærere (Allerød) 
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 Hvis eleverne skal have den optimale kvalitet i 
lektiehjælpen, så skal det være lærerne, som står for 
det. Sådan lyder det fra Skole og Forældre og Danske 
Skoleelever - link 
 

 Næsten halvdelen af skolelederne har svært ved at 
skaffe kvalificerede lærere, viser ny følgeforskning til 
skolereformen - link 
 

 Danmarks Lærerforening sætter fokus på løntjek i uge 
43-46 - link 

 Møde med gruppeordning (Allerød) 
 

 Planlagt møde med fraktion 4, måtte aflyses, få tilmeldte 
 

 Planlagt møde med ledige, måtte aflyses, få tilmeldte 
 

 Evaluering af forståelsespapir i Allerød. Der er stor 
enighed blandt ledere, TR og forvaltning om at aftalen 
skal fortsætte 
 

 Orienteringsmøde om specialundervisningsanalysen 
(Allerød) 
 

 Møde i FTF om ytringsfrihed 
 

 Forvaltningsmøder i Hørsholm 
 

 Arbejdsmiljømøde i Allerød - social kapital 
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 Der er blevet 14 procent færre lærere i folkeskolen siden 
2009, men kun 5 procent færre elever, viser nye tal - link 
 

 Kommuner uden lokalaftale har sværere ved at holde på 
lærerne end kommuner med en lokalaftale - link 
 

 Regeringen har lavet finanslovsaftale for 2017. 
Folkeskolen, Danmarks vigtigste samfundsinstitution, 
når det gælder mennesker, der lykkes med deres liv, et 
harmonisk samfund og muligheder for vækst i en 
globaliseret verden, er totalt overset - link 

 Regionale møder vedr. arbejdstidsregler bilag 4. 
Kredsen deltog i København og Ringsted 
 

 Møder med skoleudvalgsformænd 
 

 Møder vedr. specialundervisningsanalysen (Allerød) 
 

 Arbejde med registrering af undervisningstal 
 

 Økonomimøde (Hørsholm) som omhandler 
resursetildelingen 
 

 Formandsskole – Overenskomst 2018 
 

 Regionalt møde om lønforhold 
 

 TR kursus  
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 Lærerne forlader fortsat folkeskolen i høj grad tre år efter 
vedtagelse af skolereform og arbejdstidsregler - link 
 

 Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt 
indrømmer i søndagens Politiken, at hun var med til at 
beslutte lockouten af lærerne i 2013 - link 
 

 Den nye undervisningsminister, Merete Riisager (LA), 
har planer om at lave flere justeringer af skolereformen. 
Blandt andet vil hun gøre skoledagene kortere - link 

 Møder vedr. ”Min uddannelse” 
 

 Møder vedr. indhold i MED aftale – ret til TR mv. 
(Allerød) 
 

 Kredsformandsmøde – optakt til Kommunalvalg 

  

http://www.dlf.org/nyheder/2016/august/ansoeg-nu-bliv-uddannet-laerer-og-meningsdanner
http://www.dlf.org/nyheder/2016/august/kronik-smid-ikke-skolebarnet-ud-med-badevandet
http://www.dlf.org/nyheder/2016/august/modtagelse-af-flygtningeboern
http://www.dlfkreds29.dk/media/8962763/20160801-aftale-om-ansaettelse-af-pensionister.pdf
http://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2016
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2016/september/undersoegelse-nationale-test-skader-elevernes-undervisning
http://www.dlf.org/nyheder/2016/september/eleverne-har-faaet-flere-timer-men-faerre-laerere
http://www.dlfkreds29.dk/media/8991919/hoeringssvar-september-2016-alleroed-hoersholm-laererforening.pdf
http://www.dlfkreds29.dk/media/8962467/20160906-hoeringssvar.pdf
http://www.dlf.org/nyheder/2016/oktober/foraeldre-og-elever-laererne-skal-staa-for-lektiehjaelpen
http://www.dlf.org/nyheder/2016/oktober/reform-rapport-mangel-paa-laerere-haemmer-undervisningen
http://www.dlf.org/nyheder/2016/oktober/faar-du-det-rigtige-i-loen
http://www.dlf.org/nyheder/2016/november/bondo-politikerne-skal-investere-i-folkeskolen-nu
http://www.dlf.org/nyheder/2016/november/ny-undersoegelse-laerere-forlader-kommuner-uden-lokalaftale
http://www.dlf.org/nyheder/2016/november/folkeskolen-totalt-overset-i-finanslov
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2016/december/laerere-bliver-ved-med-at-forlade-folkeskolen
http://www.dlf.org/nyheder/2016/december/laererkonflikt-var-aftalt-spil
http://www.dlf.org/nyheder/2016/december/ministeren-vil-goere-skoledagene-kortere


Kredsstyrelsen  
I perioden fra 1. januar 2016 til 1. april 2016 så Kredsstyrelsen således ud: 
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, kongresdelegeret, sagsbehandler, pædagogisk ansvarlig: Marianne Lindholdt 
Kasserer, arbejdsmiljøansvarlig: Vivi-Ann Selow Petersen  
KS-medlem, sagsbehandler, kursusansvarlig: Tine Buchardt  
 
I perioden fra 1. april 2016 og til 31. december 2016 så Kredsstyrelsen således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Marianne Lindholdt 
Kasserer, arbejdsmiljøansvarlig: Vivi-Ann Selow Petersen  
KS-medlem, sagsbehandler, kursusansvarlig: Tine Buchardt  
KS-medlem, pædagogisk ansvarlig: Gert Birkesø  
 
Derudover er Annette Vammen ansat som sekretær i en 18 timers stilling.  
 
Medlemsgrundlag  
Den 31.12.2016 var det samlede medlemstal: 665 
Fraktion 1 (lærere): 501 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 23  
Fraktion 3 (ledere): 1 
Fraktion 4 (pensionister): 137 
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. 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.  
 
Den pædagogisk ansvarlige 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 


