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Kære medlemmer 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! 

Julen nærmer sig - og i år hjælper vejret os endda med at komme i julestemning. Det er dog ikke det eneste, 

man bør glæde sig over. Nationalt opfordrer KL, DLF, skolelederne og BKF til, at 

man får startet samarbejdet Sammen om Skolen i en lokal kontekst. Onsdag den 

23/11 deltog forvaltning, skoleledere, tillidsrepræsentanter fra begge kommu-

ner i konferencen - Sammen om Skolen. I begge kommuner er der nedsat ar-

bejdsgrupper, som skal arbejde videre for at styrke samarbejdet mellem folke-

skolens parter. Ambitionen er, at Sammen om Skolen skal understøtte den lokale 

skoleudvikling i et samarbejde præget af tillid og ejerskab på alle niveauer.  

  

I sidste nyhedsbrev skrev vi om de Blodrøde budgetter, som var på vej. I Halsnæs Kommune blev den endelige 

budgetvedtagelse desværre endnu værre end forventet, da politikerne helt uforståeligt valgte at hæve læ-

rernes undervisningsandel. Efterfølgende er konsekvenserne af besparelserne 

blevet gennemgået for ledere og medarbejder i HU, H-MED og Fagligt dialogfo-

rum. I alle MED/LU skal der også arbejdes med konsekvenserne og udmøntnin-

gen af budgettet. Hvad skal nedprioriteres og måske ikke længere laves næste 

år, det er en svær øvelse, da det ikke er første gang folkeskolerne har stået 

overfor besparelser.  

 

Inklusion - Der er ingen ’one size fits all’, når det kommer til inklusion i skolen 

I sidste uge kom VIVE med et stort metastudie, der samler resultaterne fra en række inklusionsundersøgelser. 

Rapporten viser helt kort, at inklusion hverken forbedrer børnenes læring eller trivsel, – den gør i sig selv 

hverken til eller fra. Nogle studier viser, at inklusion har en positiv effekt, mens andre viser det modsatte.   

VIVE konkluderer, at det sandsynligvis skyldes, at børn med særlige behov er meget forskellige, og at man 

må erkende, at der ikke findes en ’one size fits all’-model, der gælder alle børn med særlige behov. Inklusion 

kan give mening for nogle grupper, men man er nødt til at se på det enkelte barn.  

I løbet af januar vil VIVE holde et webinar om undersøgelsens resultater, i mellemtiden kan man orientere 

sig på nedenstående links: 

 

Undersøgelsen kan læses her: Inklusion i skolen fremmer i sig selv ikke læring og trivsel hos børn med særlige 

behov - VIVE 

Folkeskolen har skrevet mere her: Forsker bag inklusionsundersøgelse: Vi har brug om for mere forskning i, 

hvad der virker for hvem (folkeskolen.dk) 

https://www.vive.dk/da/nyheder/2022/inklusion-i-skolen-fremmer-i-sig-selv-ikke-laering-og-trivsel-hos-boern-med-saerlige-behov/
https://www.vive.dk/da/nyheder/2022/inklusion-i-skolen-fremmer-i-sig-selv-ikke-laering-og-trivsel-hos-boern-med-saerlige-behov/
https://www.folkeskolen.dk/forskning-inklusion-ppr/forsker-bag-inklusionsundersogelse-vi-har-brug-om-for-mere-forskning-i-hvad-der-virker-for-hvem/4689548
https://www.folkeskolen.dk/forskning-inklusion-ppr/forsker-bag-inklusionsundersogelse-vi-har-brug-om-for-mere-forskning-i-hvad-der-virker-for-hvem/4689548
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Medlemskursus fredag d. 13/1 og lørdag d. 14/1 2023  

Den 13. december lukkede tilmeldingen til medlemskurset, og vi sætter ny rekord med 135 tilmeldte. Det 

er skønt, at så mange har valgt at prioritere det kollegiale samvær, de faglige 

input og den forkælelse som rammerne på Marienlyst giver os i løbet af de to 

dage. Det har koordineringsmæssigt været en stor opgave. Vi har gjort alt, for 

at få alle ender til at mødes og har mødt stor fleksibilitet både fra Marienlyst, 

men også fra de tilmeldte. Vi glæder os til en god weekend i det nye år.    

  

 

Kongres i DLF 

I dagene 8. og 9. november 2022 var der kongres i Danmarks Lærerforening. Det blev en kongres, der sendte 

et meget tydeligt signal til Folketingets politikere og til Byråd i hele Danmark. 

Folkeskolen står over for store udfordringer med inklusion. Problemer og udfordringer, der kalder på politisk 

handlekraft. Inklusionsopgaven har været der længe, og hertil skal nu lægges, at mange elever mistrives i 

dagligdagen. 

”Vi skal sikre, at der er rammer for arbejdet i folkeskolen, som giver lærerne bedre 

mulighed for at kunne lykkes med opgaven. Det kræver, at politikerne er med til 

at tage ansvar og finde løsninger, og at det nyvalgte Folketing investerer i folke-

skolen”. Dette sagde formand Gordon Ørskov Madsen efter kongressen. (Kilde: 

DLF´s hjemmeside. Pressemeddelelse efter kongressen).   

En udtalelse, der blev understøttet af en kongresvedtagelse, som Kreds 34 stemte for.  

På TR-møder og på møder i faglig klub er der en tilbagevendende drøftelse af, at inklusionen af elever på 

nogle fronter har slået fejl og en klar tilkendegivelse af, at mistrivsel blandt eleverne er stigende. Skal vi lykkes 

med denne opgave, kræver det en resursetilførsel til folkeskolen, ikke kun i kommunerne i Kreds 34, men i 

hele Danmark. Der er en fælles oplevelse af, at folkeskolen i Danmark er underfinansieret. 

Lærerne i folkeskolen spiller en helt central rolle for eleverne også i forhold til, at alle elever får den under-

visning, som de retsmæssigt har krav på. Men når resursen ikke er der, bliver undervisningsopgaven umulig. 

Dette skal også ses i lyset af, at der er grænser for, hvor meget man hele tiden kan lave om på rammer og 

strukturerer. Ro og stabilitet omkring undervisningsopgaven er afgørende vigtig. Og en fælles oplevelse over 

det ganske land er, at resurser, rammer og ambitioner ikke hænger sammen. 

Kongressen har højlydt kaldt på flere resurser, flere penge til arbejdet med inklusion til gavn for alle elever. 

Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for både lærere, elever og forældre. Det er ikke tilfældet i 

øjeblikket i mange kommuner.  

Dette skal en ny regering holdes op på. 
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Kongressen i år lå midt imellem to overenskomstforhandlinger. Dog blev der talt om de forberedende tiltag, 

og særligt fyldte debatten om lærernes deltagelse i den pædagogiske debat. Lærerne med vores store viden 

og indsigt i folkeskolen skal tages med på råd i skoleudvikling såvel lokalt på skolen som på den store scene i 

kommunen og ligeledes i prægningen af landsdækkende tendenser. Her har vi som fagforening en opgave i 

at være med til at sikre dette.  

Lokalt på skolen er det vigtigt, at lærerne indgår i den pædagogiske samtale og har stor indflydelse på skolens 

prioriteringer. Dette er et fokuspunkt for alle foreningens tillidsvalgte. 

Igen i år var der på den første kongresdag udviklingsforum med planlagte workshops om folkeskolens udvik-

ling. Fra Kreds 34 deltog kredsstyrelsen og flere af skolernes tillidsrepræsentanter.  

En rigtig god kongres med klare budskaber til det nye Folketing om inklusion og et solidt afsæt til næste års 

kongres, som bliver en kongres med opstilling af overenskomstkrav til OK-24. 

 

Møder med AMR 

I november 2022 har Kredsen haft møder med arbejdsmiljørepræsentanterne i begge kommuner. 

Særligt fyldte punktet, Krænkelser i folkeskolen, en del. Hvordan kommer krænkelser til udtryk? Hvordan kan 

de forebygges? Og hvad er mulige sanktioner og handlinger, når der skal følges op på sager om krænkelser?   

På mødet drøftede vi krænkelser af både verbal og digital karakter, og ikke mindst, hvilke handlemuligheder 

der findes ift. disse, f.eks. når vores professionelle grænser overskrides i forældresamarbejde.  

Drøftelsen og handlemuligheder havde sit afsæt i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og foreningens 

pjece om krænkelse af lærere i folkeskolen. 

I begge kommuner er der en oplevelse af stor arbejdsmængde under tidspres. Resurser, midler og rammer 

passer ikke altid til de arbejdsopgaver, der skal udføres. I begge kommuner er der også en oplevelse af, at 

elevadfærden fylder mere og mere, og på nogle skoler særligt i indskolingen.  

På skolerne er der en stor interesse for at drøfte rammerne i forhold til inklusionsopgaven.  

Inklusion af elever med specialpædagogiske behov og lærernes store arbejdsmængde og tidspres er områ-

der, som har kredsstyrelsens opmærksomhed, særligt i forhold til implementeringen af gældende arbejds-

tidsaftaler, f.eks. i forhold til registrering af merarbejde og i opgørelsen af arbejdstiden, og ikke mindst i for-

beredelsen af OK-24. 

Næste AMR-møde bliver i marts/april 2023. 
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Kontorets åbningstider i julen  

Kontoret holder lukket for personligt fremmøde og for telefonisk henvendelse fra torsdag 

den 22. december 2022 til tirsdag den 3. januar 2023, begge dage inklusiv.  

Du er velkommen til at sende os en mail på 034@dlf.org, og så vender vi tilbage, så snart 

det er muligt.  

Er der brug for akut at komme i forbindelse med kontoret, er det muligt at lægge en besked 

på telefonsvaren. Du kan ringe på tlf.: 47 72 43 30. Vi sørger for, at den bliver aflyttet i den 

periode, vi holder lukket. 

 
Møde om pension for overenskomstansatte lærere 
 
Flere medlemmer har spurgt til deres pension i Lærernes Pension.  
DLF – Kreds 34 har derfor aftalt et møde for overenskomstansatte medlemmer i Gribskov Kommune og i 
Halsnæs Kommune.  
 
På mødet vil en konsulent fra Lærernes Pension 
holde oplæg om pensionsordningen i Lærernes Pen-
sion. Efter oplægget vil der være mulighed for at stille 
spørgsmål. Oplægget varer ca. 1½ time. 
 
Dato: mandag d. 23. januar 2023.  
 
Tid: Kl. 16.00 – 18.00. 
 
Sted: Jernbanegade 6, 3300 Frederiksværk (kredskon-
toret). 
 
Tilmelding: Der er bindende tilmelding til arrangementet. Man tilmelder sig ved at skrive til Kredsen på 
034@dlf.org 
Tilmelding senest d. 20. december 2022.  
 

Generalforsamling  

Fredag den 17. marts 2023 kl. 17.00 afholder Kredsen generalforsamling. Lokationen ligger endnu ikke fast, 

men vi er ved at undersøge, om det eventuelt kan blive på Frederiksværks nye skole. Nærmere info vil blive 

annonceret i det nye år. 

Vi håber at se så mange som muligt, så sæt gerne et kryds i kalenderen allerede nu.  

 

 

mailto:034@dlf.org
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Julefrokost for pensionister/Fraktion 4  

Tirsdag d. 22. november mødtes lidt over 50 medlemmer af fraktion 

4/pensionisterne til en klassisk julemenu på fyrkrogen i Gilleleje. Stemnin-

gen og maden var helt i topklasse.  

 

I forbindelse med julefrokosten var der stor ros til Ellen Kai-Sørensen og 

Lisbet Braat som tager sig af at koordinere de årlige ekskursioner.  

 

Bjarne Skule vil fremadrettet stå for årsmøderne i DLF, hvor han varetager pensionisternes interesser i 

kredsens foreningsanliggender. 


