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GENERALFORSAMLING 2018
Vores årlige
generalforsamling blev i år
afholdt d. 7. marts 2018 på
Kirkehavegaard.
Vi havde i år ingen udefra
kommende talere, da vi
vurderede, at der var store
usikkerheder i forhold til
OK18 og evt. konflikt, som vi
kunne tale om med en lokal
vinkel.
Formandens beretning blev
derfor en udvidet beretning med
plads til både kommentarer og
spørgsmål, hvilket gav en god
dialog.
Der var valg til kredsstyrelsen,
dog uden kampvalg og
kredsstyrelsen for de næste 2 år
ser således ud:
Formand: Ole Andreasen
KS medlem og kongresdelegeret: Marianne Lindholdt
KS medlem: Tine Buchardt
KS medlem: Gert Birkesø
KS medlem: Maibritt Deichmann
Kredsen konstituerer sig snarest muligt.
Vi siger tak til alle jer, der deltog og appellerer til, at I tager en kollega
under armen til næste år:
SÆT KRYDS ved den 13. marts 2019
Referatet fra generalforsamlingen vil kunne læses på kredsens
hjemmeside.
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OK-18 OG EVT. KONFLIKT
Det videre forløb i forhold til overenskomsten foregår i øjeblikket i
Forligsinstitutionen.
 Forligsmanden forsøger på møder med arbejdstager- og
arbejdsgiverparterne at mægle til enighed om et mæglingsforslag.
Sådanne mæglingsforslag skal forelægges parterne til afstemning.
I givet fald udsættes varslede kampskridt, indtil resultatet af
afstemningen er kendt.


Hvis Forligsmanden vurderer, at der er udsigt til at opnå et resultat,
kan den varslede konflikt udsættes i op til 14 dage. Der er desuden
en mulighed for, at Forligsmanden kan beslutte at udsætte
konflikten i op til yderligere 14 dage.



Endvidere har forligsmanden mulighed for at kæde forskellige
overenskomstområder sammen. Denne mulighed giver en fælles
løsning i form af enten forlig eller konflikt på hele det inddragne
område.

Da det er hermetisk lukkede forhandlinger, ved vi på nuværende tidspunkt
ikke mere end alle kan læse i dagspressen. Vi kan derfor ikke sige, om vi
nærmer os en arbejdsstandsning eller et mæglingsforslag, men må blot
afvente en udmelding.

LOCKOUT
Der har dog hersket en del uklarhed om lærere, der var ansat i både
specialtilbud og i normalområdet, var lockoutede eller ej.
I går meldte KL ud, at alle lærere, der havde blot en lektion i special klasse
regi, skulle arbejde som vanligt i samtlige af deres lektioner, også de der
ikke er i specialklasser.
KL meddeler følgende:
”KL kan oplyse, at KL’s konfliktvarsel skal forstås sådan, at ansatte ved
folkeskoler med specialklasser, som i en del af deres ansættelse varetager
opgaver ved specialklassen, er undtaget fra KL’s konfliktvarsel, vil være
undtaget fra KL’s konfliktvarsel i hele deres ansættelse.”
Det betyder at:


Lærere, der har én eller flere timer i specialklasser, ikke er omfattet
af KL’s lockout.



Til gengæld, så er lærere, der har ansvaret for elever, som er
enkeltintegreret i normalklasser, omfattet af lockouten. KL henviser i
sin skrivelse til kapitel 3 i bekendtgørelsen om specialpædagogisk
bistand, men udtrykker eksplicit, at undtagelse for lockouten kun
gælder specialklasser. Det må indebære, at to elever med samme
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handicap vil være forskelligt stillet alt efter, hvordan man lokalt har
organiseret den specialpædagogiske bistand. Spørgsmålet om
specialklasser eller enkeltintegrerede elever handler således ikke
om handicappets art, men om forskellige pædagogiske og
organisatoriske tilgange i kommuner og på skoler.
Da vi endnu ikke har fået en utvetydig udmelding fra vores respektive
kommuners personaleafdelinger, vil vi bede jer om at spørge jeres
skoleleder, om lockouten også gælder jer, hvis I er i tvivl.

DLF-INSITE
DLF har lanceret en ny kommunikationsplatform DLF-InSite.
Al kommunikation i forbindelse med strejke og lockout vil komme til at
foregå via denne.
TR’erne har oprettet Faglig Klub for hver enkelt skole derinde.
Vi har lavet og vedlagt en beskrivelse af, hvordan I kommer på sitet, og
hvordan I opsætter et abonnement på mailadvisering.
Vejledningen ligger også på vores hjemmeside – link.

FOLKESKOLEIDEAL
Måske er du af den opfattelse, at vi netop i denne tid har så rigeligt
andet at tænke på - end et Skoleideal! På den anden side er det
måske netop nu vigtigt at ihukomme idealerne, og finpudse hvorfor
vi holder skole! Derfor:
Danmarks Lærerforening arbejder på at formulere et folkeskoleideal!
 I perioden 2003 til 2013 har folketinget vedtaget ikke mindre
end 3 folkeskolereformer – uden at diskutere hvorfor vi holder
skole!
Derfor vil der på foreningens kongres 2018 blive fremlagt et forslag til
foreningens folkeskoleideal. Det er foreningens opfattelse, at det er vigtigt,
at vi har et ideal for folkeskolens rolle. Dels for at styrke debatten om
udviklingen af folkeskolen, men ikke mindst for at styrke lærernes
professionelle stemme.
Til at kvalificere arbejdet har et ad hoc udvalg i foreningen været tilknyttet
processen, udvalget føres an af Prorektor, dr.pæd., Alexander von
Oettingen. Arbejdet har ført til 9 centrale områder, som folkeskoleidealet
skal udspringe af. De centrale områder er; Skoleliv og barndom –
Demokratisk deltagelse – Forskellighed og overgang – Social lighed –
Fællesskab og kulturel deltagelse – Verdensborgerskab og globalt udsyn
– Skolens viden og faglighed – Et mangfoldigt undervisningsbegreb –
Profession og samarbejde.
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Det er så meningen, at der skal udformes 1-2 idealer for hvert område –
en enkelt sætning der favner bredt, fulgt op af en kortere tekst, der giver et
bud på betydningen i forhold til folkeskolen.
Hvis du er interesseret i at bidrage til processen, eller blot vil vide
mere, har du mulighed for at gå ind på Allerød-Hørsholm
Lærerforenings hjemmeside, hvor du kan blive yderligere informeret,
og via et link bidrage med dine bud direkte til den ad hoc gruppe, der
arbejder med idealet! Link

FYRAFTENSMØDE D. 29. MAJ 2018
FTF Region Hovedstaden inviterer til fyraftensmødet: Sæt rammer
for det grænseløse arbejde, der afholdes tirsdag den 29. maj 2018,
kl. 16.30 - 18.30 (dørene åbnes kl. 16.00), Kulturstationen Vanløse,
Heerupsalen, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse.
Invitation samt oplysninger vedr. tilmelding til arrangementet kan læses på
kredsens hjemmeside.

Vi håber fortsat på en tilfredsstillende og mindelig løsning og ønsker
jer en god påskeferie
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