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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds! 

 

Indbydelse til 70 års fødselsdag. 

 

 

 

 

Det bliver i kredsregi en festelig start på det nye skoleåret, den 1. september holder kredsen 70 års 

fødselsdag på Grønnessegaard Gods og alle medlemmer samt skolelederforeningen er inviteret til fest. 

Allerede nu er vi oppe på over 70 tilmeldinger til arrangementet, men vi vil rigtigt gerne, at der kommer 

endnu flere, som vil være med til at skabe en festlig aften. 

Vi har derfor rykket den endelige tilmeldingsfrist til fredag d. 18. august i samarbejde med Grønnessegaard 

Gods.  

Udover godt selskab og god mad i smukke omgivelser, får vi besøg af 

Dorte Lange (næstformand – Danmarks Lærerforening). Derudover vil 

der også være musikalske indslag fx kommer Annika Aakjær, som er 

nomineret til 2 steppeulv priser i 2017 for ”årets album og ”årets tekst-

forfatter” og giver en intim koncert.  Link: 

http://www.annikaaakjaer.com/  

Så benyt jer af den forlængede tilmeldingsfrist og meld jer til hos din TR eller på Kredskontoret. Der er et 

”tilmeldingsgebyr” på 100 kr. pr. person, som betales ved tilmelding eller på MobilePay: 25 391 918 (husk 

at skrive navn + skole).  

 

Sikring af lærernes råderum og autonomi. 

Undervisningsminister Merete Riisager har sammen med Anders Bondo Christensen skrevet et brev til alle 

lærere i folkeskolen. Brevet er netop mailet fra ministeriet til skolerne i dag.  

I brevet understreges det blandt andet, at der er behov for at sikre lærernes råderum og autonomi, og at 

det er lærernes faglighed og engagement, der kan sikre, at eleverne bliver dygtige og trives. I brevet står 

der blandt andet følgende: 

Vi har et fælles ansvar for at sikre betingelserne for, at I kan løse jeres opgaver. Kerneelementer heri er 

frihed, respekt og faglighed. 

Samtidig understreges det at:  

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT2sK257zUAhXGCpoKHXLWClQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.se/pin/404198135286548672/&psig=AFQjCNHbTX3IYg6xgI5LtYOZyzln5XRX4Q&ust=1497511550638799
http://www.annikaaakjaer.com/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjThrif6LzUAhWGDpoKHasdC7sQjRwIBw&url=http://kreativ-kraft.dk/itemDetail.aspx?page%3D10%26query%3D%26itemID%3DVP 20 3101 STOR&psig=AFQjCNEBipko
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Det er afgørende, at I har det nødvendige professionelle råderum og autonomi til at omsætte folkeskolens 

mål og formål til konkret pædagogiskpraksis. 

Derudover nævnes en række af de initiativer, der på det sidste fx er sat i værk b.la.  

Fra 1. marts i år trådte en lovændring i kraft om, at skoleledere skal forelægge skemaer for undervisningen 

og principper for skiftende skemaer for skolebestyrelsen. Formålet er at øge forældrenes, elevernes og 

medarbejdernes lokale medindflydelse på skoledagen og sikre, at skoledagen i videst muligt omfang tilret-

telægges efter de lokale ønsker og behov. 

Der er bl.a. indgået en bred politisk aftale om at løsne på bindingerne i Fælles Mål, så færdigheds- og vi-

densmålene fremover bliver vejledende. Det skal give jer et større professionelt råderum til at tilrettelæg-

ge undervisningen. Lovforslaget fremsættes i oktober 2017 med henblik på ikrafttrædelse fra den første 

hele måned efter vedtagelsen.  

De centrale frihedsgrader kombineret med de lokale, der blev vedtaget i forbindelse med skoleforliget og 

”Dialogen om folkeskolen i Halsnæs” skal nu til at implementeres og virke i praksis. Jeg synes, det tilsam-

men giver rigtig god mening og samtidig flytter fokus tilbage på det vigtigste: Lærernes professionelle råde-

rum og autonomi.  

Ønsker man at læse hele brevet i sin fulde længde, kan man få brevet, fra Undervisningsministeren og An-

ders Bondo Christensen hos sin tillidsrepræsentant, skoleleder eller besøge 

https://www.facebook.com/Danmarks-Lærerforening-Halsnæs-Lærerkreds-150740698281882/?fref=ts 

 

Vi kæmper for en bedre Folkeskole - Vil du være med? 

Retningen for vores fælles folkeskole er ikke kun op til politikerne på Christiansborg 

og i kommunalbestyrelserne.  

Vi som går op i op i folkeskolen, vi som arbejder i folkeskolen, vi kan faktisk bevæge 

skolen i en bedre retning. Men kun hvis vi står sammen om at påvirke politikerne. Og 

det er nu, vi skal handle. 

Derfor inviterer ”Deltager Danmark” på vegne af Danmarks Læ-

rerforening til medlemsseminar 

Temaet er: Hvordan påvirker vi bedst politikerne? 

Med udgangspunkt i de problemer, som vi står overfor i jeres hverdag som lærere, vil I blive klædt på til at 

skabe lokale aktiviteter, som kan påvirke politikerne. 

Tilmelding: 

Vi samler flere hundrede medlemmer på 11 seminarer i hele landet, De første seminarer er allerede d. 25. – 

26. august i Hillerød og Odense. 

Se hvor og hvornår de øvrige seminarer afholdes og tilmeld dig på : http://medlem.dlf.org/tilmelding 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj-ubDHltnVAhWlC5oKHa8CAnwQjRwIBw&url=http://www.dlf.org/service-menu/presse/pressefotos-og-logo-til-download&psig=AFQjCNH9u1d_LyN0VoasDxTAxUqsan6nWg&ust=1502884330969872
https://www.facebook.com/Danmarks-Lærerforening-Halsnæs-Lærerkreds-150740698281882/?fref=ts
http://medlem.dlf.org/tilmelding
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Det er gratis at deltage. Danmarks Lærerforening dækker rejseudgifter efter gældende regler og tjeneste-

frihed i nødvendigt omfang. 

Spørgsmål til medlemsseminarerne: kompetenceudvikling@dlf.org  

 

OK løntjek 2017 

Vi afholder løntjek igen i ugerne 38-39 

Så er det blevet tid til ny OK Løntjekkampagne! I år ligger kampagnen alle-

rede i ugerne 38-39. 

I vil høre nærmere fra jeres TR. 

 

Invitation til Nyansatte lærere: 

Onsdag d. 27. september bliver I inviteret til et velkomstmøde på kredskontoret, Jernbanegade 6, Frede-

riksværk, fra kl. 14.30-ca. 16.30.  

I hører nærmere fra TR, men sæt allerede nu X i kalenderen 

 

Ny til pensionisterne: 

Så venter ny oplevelse.  

Tirsdag d. 26. september går turen til Nivaagaards Teglværks Ringovn, 

hvor vi bliver guidet og fortalt om teglværksdriften i Nivå og om ringov-

nens helt enestående teknik. Rundvisningen tager ca. 1 ½ time . 

Husk gæster er velkomne mod at betale 50 kr. for at deltage.  

Efter besøget spiser vi frokost på Restaurant Trekosten.  

Trekosten ligger ved indsejlingen til Nivå Havn med en fantastisk udsigt til Øresund, Hven, og 

Kronborg mm. 

Tilmelding til 

Lisbeth Braat, mail:  lisbeth_braat@yahoo.dk  mobil: 53545655 

Eller Ellen K-S mail: ellenks@live.dk   mobil: 42800372 

(Der kommer en udvidet invitation til jer pensionister på e-mail, da der er noget med at bestille 

frokost og mødested) 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5_cyJldnVAhXmQZoKHcTkAHcQjRwIBw&url=http://sn.dk/Fredensborg/Johannes-Hage-dage-paa-Nivaagaard/artikel/648063&psig=AFQjCNHCD1qbN5_roAXVuiPS7GdBGZZ2Bg&ust=1502883507513732
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA9bChldnVAhUjAZoKHbSIDxsQjRwIBw&url=http://ok-maerket.dk/&psig=AFQjCNHSC5KeW-YQqRbNx0XlyJaHSWTkeA&ust=1502883979794581
mailto:kompetenceudvikling@dlf.org
mailto:lisbeth_braat@yahoo.dk
mailto:ellenks@live.dk

