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God jul og godt nytår! 

Tak for et godt medlemskursus  

Regitze genvalgt 
til hovedstyrelsen 

Vigtige datoer i 2020 
 
• Generalforsamling den 

26. marts  
• 1. maj arrangement 
• Medlemskursus den 

20. - 21. november  

 
Vi har i Frederikssund Lærer-
kreds haft et begivenhedsrigt 
år.  
I samarbejde med Frederiks-
sund kommune har vi arbejdet 
med en Ny Start for skolerne i 
Frederikssund, som bla. har 
resulteret i, at vi har landet en 
god arbejdstidsaftale - Frede-
rikssundaftalen. 
Herudover har vi flyttet kreds-
kontoret til nye flotte lokaler 
på Jernbanegade samt valgt 
nye personer på en del af po-
sterne på kredskontoret. 
Vi ønsker jer alle en dejlig 
juleferie, og ser frem til et 
spændende 2020. 

Tak til alle deltagere for et helt forrygende medlemskursus på Fre-
deriksdal i november. Vi fik inspiration fra Søs Marie Serup, som 
holdt oplæg om hvordan vi som lærere kan påvirke beslutningerne 
vedr. folkeskolen og lærerarbejdet. Søs har arbejdet som spindokter 
og politisk kommentator, så hun kunne med sin store erfaring give 
nogle gode fif og en kærlig opsang.  
Vi i kredsen glæder os altid over, at så mange medlemmer møder op 
og deltager i den faglige dialog med engagement og godt humør. 

Ådalens Skole imponerede alle med deres præstationer på dansegul-
vet og vandt derfor årets gyldne dansesko.  

Tusind tak for opbakningen til 
hovedstyrelsesvalget og den flot-
te stemmeprocent i Frederiks-
sund Lærerkreds, som endte på 
hele 74 %. Landsgennemsnittet 
blev på godt 58 %. 
Den nye hovedstyrelse tiltræder i 
januar, og første opgave bliver 
selvfølgelig at følge op på Læ-
rerkommissionens rapport og 
periodeforhandlingerne. Se mere 
om dette på side 2. 
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Kære kollega 
 
Lærerkommissionen, som blev 
nedsat i forbindelse med over-
enskomstaftalen i 2018, frem-
lagde som planlagt sin rapport 
mandag. Med den i hånden står 
vi med et helt nyt afsæt for de 
forhandlinger med KL, som og-
så blev aftalt i 2018. Forhand-
linger skal finde sted i det nye 
år, så vi forhåbentlig kan have 
en aftale på plads, inden de sto-
re OK forhandlinger for alle 
offentligt ansatte.  
 
Analyserne i kommissionens 
rapport giver os et vigtigt fælles 
billede af de udfordringer, der 
kendetegner lærernes arbejdssi-
tuation. Kommissionen har 
identificeret fem udfordringer, 
der SKAL tages hånd om: 
 
• Sammenhængen mellem tid 

og opgaver, herunder mulig-
hederne for forberedelse, 
teamsamarbejde og faglig 
udvikling 

• En større indsigt for lærerne 
i skolens planlægnings-
grundlag 

• En hensigtsmæssig og gen-
nemskuelig opgavetildeling 
for den enkelte lærer 

• Balance mellem hensynet til 
fleksibilitet for den enkelte 
lærer og hensynet til det kol-
legiale samarbejde på skolen 

• Balancen mellem centrale 
regler og lokale løsninger, 
der tager hensyn til lokale 
ideer og behov 

 
Med afsæt i kommissionens 
rapport er det tydeligt, at vi og 
kommunerne har et fælles an-
svar for folkeskolen og lærernes 
arbejdssituation. Kommissionen 
lægger vægt på samarbejde på 
alle niveauer. Det gælder på 
den enkelte skole, det gælder i 
kommunerne, og det gælder 
mellem DLF og KL centralt. 

Lærerkommissionens rapport er udkommet 

Som I ved, har vi i Frederiks-
sund kommune allerede en ar-
bejdstidsaftale, som er forhand-
let bla. på baggrund af vores Ny 
Start projekt, hvor vi i efteråret 
var rundt på alle skoler sammen 
med skolechefen. På baggrund 
af det store forarbejde, vores 
lokale proces samt det faktum, 
at vi i høj grad allerede har imø-
dekommet de udfordringer som 
kommissionen beskriver, for-
venter vi, at Frederikssundafta-
len fortsætter, uanset udfaldet 
af den centrale forhandling. Vi 
har i Frederikssund opbygget et 
godt og tillidsfuldt samarbejde 
med fokus på at skabe rammer 
for god undervisning samt have 
øje for rekruttering og fasthol-
delse. 

Det er dog vigtigt at fastholde, at 
vi skal have en central rammeaf-
tale, der sikrer kollegerne - også i 
de dele af landet hvor den lokale 
kreds og kommune ikke har kun-
net finde hinanden. 

Målet med de centrale forhand-

linger i det nye år er at finde løs-

ninger på de udfordringer, som 

kommissionen peger på. Kom-

mission er ikke kommet med 

svaret, kun analysen. Herfra er 

der en berettiget forventning om, 

at parterne finder hinanden.  Vi 

har et fælles mål om at skabe en 

god folkeskole – og det giver sig 

selv, at en god folkeskole forud-

sætter vilkår, der gør, at lærerne 

kan levere god undervisning. 

Kommissionen har gjort sit, og i 

det nye år tager parterne over. 

Forhandlingerne starter i marts, 

og det er målsætningen, at der 

kan landes en aftale hurtigst mu-

ligt derefter, gerne allerede i 

slutningen af april. Vi vil forsøge 

at holde alle medlemmer tæt in-

formeret om processen. 

Tillidsrepræsentanterne fra Frederikssund Lærerkreds var mødt op i 
Odense sammen med deres 1.400 kolleger fra hele landet, for at høre 
kommissionsformanden fremlægge rapporten. 

Adresse: Jernbanegade 38, 2. 
sal. Frederikssund   
Tlf: +45 47 31 33 69.  
Mail: 037@dlf.org  
FB: Frederikssund Lærerkreds 
Hjemmeside: www.dlf37.dk 
Kredsformand: Regitze Flannov    


