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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

3. 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 med 

nogle af foreningens vigtigste aktiviteter, 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 2014 og budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Ole Andreasen 

Formand 
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 En enig hovedstyrelse i DLF har besluttet at disponere over 
fem millioner kroner af foreningens Særlig Fond til juridisk 
bistand i forhold til Lov 409. 

 

 Udsendelse om KL udskifter ordet undervisning med læring.  
Som DLF ser det, er undervisning og læring  
grundlæggende to sider af samme sag. Formålet med 
undervisning er altid læring – alt andet vil være absurd. 

 

 Hovedstyrelsen har afholdt en møderække, Lyttemøder, for 
medlemmerne ude i kredsene. 
Vores møde blev holdt på Blovstrød Skole, hvor de fleste 
skoler var repræsenteret. 

 

 Kreds 29 er ikke mere repræsenteret i de to kommuners 
Lokale Beskæftigelses Råd. 
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 Folkeskolens 200-års jubilæum er skudt i gang. 
 

 Anders Bondo Christensen kalder det ekstrem topstyring og 
til skade for elevernes undervisning, at det private 
konsulentfirma McKinsey nu skal inddrages i arbejdet med 
at gennemføre den nye folkeskolereform. 
 

 Elevernes sociale arv er stort set skabt før skolealderen, 
viser forskning. Men skal der skabes mønsterbrydere i 
skolen, spiller læreren en afgørende rolle, lyder det fra 
professor Anders Holm i en konklusion i den nyeste Pisa-
undersøgelse. 
 

 Fælles Mål for dansk og matematik offentliggjort. 
 

 

 Møde med borgmestrene i de to kommuner.  
 

 Lærernes Pension holder seniormøde for vores 
overenskomstansatte medlemmer fra 57 år i Helsingør. 

 

 Hørsholms HovedMED: Akuthjælp fra Falck fortsætter,  
AS 3 fortsætter og Coachordning til før stress tilfælde 
fortsætter. 
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 En ny medlemsundersøgelse fra DLF, hvor 16.000 lærere 
har svaret, viser at antallet af lærere, der føler sig stressede, 
er tredoblet siden 2012, hvor hovedorganisationen FTF 
gennemførte en lignende undersøgelse. 
 

 ”Der følger ikke nok penge med til at gennemføre 
folkeskolereformen”, svarer næsten hver anden borgmester i 
en rundspørge foretaget af Altinget.dk. 
 

 DLF afholdt fyraftensmøde om Lærerprofessionen i DGI 
byen. 
 

 DLF er initiativtager til en inklusionsundersøgelse i de ti 
kommuner, der har deltaget i inklusionsprojekt i UVM regi. 

 

 

 Vi havde en velbesøgt generalforsamling på 
Kirkehavegård. I forbindelse med formandens beretning var 
der lagt op til en debat, hvor mange fremmødte deltog 
aktivt.  
Derudover var der genvalg til kredsstyrelsen samt 
godkendelse af regnskaber.  
Herefter gav Dorthe Lange, næstformand i DLF et oplæg 
om DLF´s fremtidige rolle. 

 

 Som opsamling på Lyttemøderne i januar var TR og 
kredsstyrelse indkaldt til opsamlingsmøde med deltagelse 
af formandsskabet for DLF. 
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 En undersøgelse fra DLF viser, at fra næste skoleår bliver 
minimum 36,8 procent af eleverne undervist af en lærer, der 
arbejder i en kommune, hvor kommunen og den lokale kreds 
er blevet enige om rammerne for lærernes arbejdstid.  

 

 I anledning af årsdagen for lovindgrebet skrev Anders Bondo 
Christensen et indlæg i Politikken om den danske 
forhandlingsmodel. Link. 

 

 

 Landsdækkende møder i Faglig Klub om betydningen af, 
hvad der står på opgaveoversigten. 

 

 Tommy Krabbe- mødet udsat pga. for få tilmeldinger. 
 

 I Allerød er afsat en personalepolitiskpulje på 324.000 kr. til 
supervision af personale, der arbejder med udad-
reagerende borgere. 
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 Søndag d. 4. maj 2014 er det 140 år siden, at Danmarks 
Lærerforening blev dannet. 
 

 Overenskomst-pension er fortsat en rigtig god ordning. Link. 
 

 DLF opstiller foreløbige krav til OK 15. 
 

 De seneste to år er lærerledigheden faldet med godt 37 
procent, viser nye tal fra Lærernes a-kasse. 
 

 Kredsformandsmøde med status på arbejdet med reform og 
arbejdstid og Omdømmekampagnen. 

 

 

 Kredsformanden var ude på de enkelte skoler for at tale om 
den nye fremtid og den aktuelle situation. 

 

 Der blev afholdt et møde for at diskutere 
børnehaveklasseledernes specielle situation. 

 

 Kursus i Allerød for TR om forhandlingsteknik. 
 

 Fremtidens skole- orienterende møde i Hørsholm. 
 

 En Inklusionsundersøgelsen fra 10 kommuner, der iblandt 
Allerød, offentliggøres via UVM Link.  
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 DLF har fået 4,8 mio. kroner fra fond til stort 
kompetenceudviklingsprojekt, som skal løbe af stablen i 
2015. 

 

 Kronik af Anders Bondo Christensen bragt i Morgenavisen 
Jyllands-Posten under overskriften - Fremtiden starter i 
skolen.  

 

 Folkemødet foregik i Allinge på Bornholms nordspids, hvor 
også Danmarks Lærerforening bidrog med egne 
arrangementer og deltog aktivt i debatterne. 

 
 

 

 

 ”Aftalen” mellem Allerød Kommune og kredsen blev 
gennemgået på et fælles møde med deltagelse af ledere og 
tillidsrepræsentanter. 

 

 Det lykkedes i begge kommuner at komme igennem med 
aftaler, der betød, at ingen skulle gå ned i løn, når de fik 
augustlønnen med mindre de havde mistet funktioner eller 
var gået ned i tid. 

http://www.dlf.org/nyheder/2014/april/aarsdagen-for-lovindgrebet-debatindlaeg-af-anders-bondo-christensen/
http://www.dlf.org/nyheder/2014/maj/overenskomstpension-er-fortsat-en-rigtig-god-ordning
http://www.b.dk/nationalt/laerere-dumper-inklusion
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 Antallet af optagede på læreruddannelsen er faldet med 14 
procent i forhold til sidste år. 

 

 Læserbrev der beskrev problemerne med 
skolestrukturdebatten i Allerød. 
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 Hvis vi vil skal skabe en bedre folkeskole, så skal lederne i 
langt højere grad have mulighed for at fokusere på 
undervisningen frem for administration. Sådan lyder 
budskabet i debatoplæg om god skoleledelse, som DLF 
præsenterede. 
 

 Lærer får millionerstatning efter arbejdsskade. 
Lærer har nu fået millionerstatning, efter DLF har rejst 
hendes arbejdsskadesag. 

 

 

 De lovede arbejdspladser var ikke på plads ved skoleårets 
start. Det betød, at der blev gennemført ordninger, hvor der 
ikke krævedes tilstedeværelse i begge kommuner. 

 

 1 medlem optaget fra vores kreds til 
meningsdanneruddannelsen, som DLF afholder i samarbejde 
med CEVEA. 
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 DLF udgiver bogen ’Lærernes kampe – Kampen for skolen’ 
om de seneste 50 års lærerkampe. Bogen kan downloades 
gratis her. 
 

 40 ud af 97 kommuner lægger op til at spare på 
skoleområdet i 2015, viser en undersøgelse fra Danmarks 
Lærerforening. 
 

 Grønspættebogen er nu på DLF´s hjemmeside. 

 

 Kredsen sender høringssvar om Budget 2015 til begge 
kommuner. Link Allerød, Hørsholm. 
 

 Der indgås Budgetforlig i Allerød med katastrofale følger for 
skolevæsenet. 

 

 Rapport fra VALCON som bl.a. peger på lukning af Rungsted 
skole - trækkes straks tilbage af politikkerne. 
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 8 ud af 10 folkeskolelærere, der arbejder med inklusion, 
mener ikke, at elever med særlige behov får den 
undervisning, de har krav på. Det viser ny 
medlemsundersøgelse.  
 

 I en ny undersøgelse peger næsten ni ud af ti lærere på, at 
de ikke har tilstrækkelig tid til at forberede og efterbehandle 
undervisningen til eleverne. Det tvinger mange lærere til at 
skære ned på eksempelvis undervisningsdifferentiering og 
skriftlige opgaver, og dermed får eleverne en dårligere 
undervisning. 
 

 I efteråret 2014 afholder Undervisningsministeriet og DLF i 
fællesskab fire regionale møder med overskriften 
”Fra forskning til praksis i skolens faglige læseundervisning”. 
 

 Hovedstyrelsen har vedtaget at nedsætte antallet af mulige 
psykologsamtaler fra 5 til 4 samtaler, når et medlem 
henvender sig til Rådgivningen og beder om akut 
psykologhjælp og får det bevilget. 

 

 

 I forbindelse med aftalen om indregning af den mistede ferie i 
Allerød, viste der sig store problemer i forhold til 
indberetningen. 
 

 Kredsen deltager på faglig klub møder på skolerne bl.a. for at 
tale om lønforhold. Der konstateredes mange fejl på 
lønsedlerne. 
 

 Flere artikler i Frederiksborg Amts Avis med vores 
kommunerepræsentant om skolereformen i Hørsholm. 
 

 Læserbrev i Allerød Nyt om hvordan skolereformen skal 
gennemføres med de nye besparelser. 
 

 Uenighedspapiret omkring lejrskole er blevet underskrevet i 
Allerød og Hørsholm. 
 

 Efter efterårsferien begynder kun 2 af skolerne i Hørsholm 
med tilstedeværelse på arbejdspladsen mens samtlige skoler 
i Allerød får fast tilstedeværelse på 35 timer. 
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 DLF arbejder med strategipapir om DLF’s ageren fremover. 
 

 Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget 
i Danmarks Lærerforening, sender en klar opfordring til KL 
om at tage ansvar for folkeskolens aktuelle udfordringer Link. 
 

 De nye arbejdstidsregler - lov 409 - presser mange lærere så 
meget, at man rundt omkring i kredsene ser et stigende antal 
opsigelser og højere sygefravær. 

 

 

 I forbindelse med besparelser blev der afskediget 9 kolleger. 
Det rammer hårdt på de afskedigede, men også på de 
tilbageværende. 
 

 Et udskudt møde fra foråret blev gennemført. Det var et 
meget fint oplæg, men desværre få deltagere. 
 

 Læserbreve fra kredsen i forbindelse med besparelserne i 
Allerød samt ”manglende” lærerflugt.  
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 OK forhandlinger startes og krav er udvekslet. 
 

 DLF har modtaget midler fra A.P. Møller Fonden. Bruges til 
kompetenceløft i fire udvalgte fag: Matematik, sprogfag, 
idræt samt håndværk og design. De første kurser i idræt og 
sprogfag afholdes i marts 2015. Beskrivelsen på DLF´s 
hjemmeside. 
 

 Regionale kredsformandsmøde om det lokale arbejde med 
arbejdstidsreglerne. 

 

 

 Kursus for TR og AMR om folkeskolereform og arbejdsmiljø. 
 

 Evaluering af Fremtidens skole i Hørsholm. 
 

 Hørsholm skole har endnu ikke fået arbejdspladser ½ år ind i 
skoleåret. 
 

 Der arbejdes på ny sygefraværspolitik i Allerød Kommune. 
 

 
 
 
 
 

http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2014/september/laerernes-kampe-kampen-for-skolen
http://www.dlfkreds29.dk/Nyheder?docid=28562
http://www.dlfkreds29.dk/Nyheder?docid=28515
http://www.dlf.org/nyheder/2014/november/kl-bagatelliserer-alvorlige-problemer


Kredsstyrelsen  
I perioden fra 1. april 2014 og til nu har Kredsstyrelsen set således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, pædagogisk- og kursusansvarlig: Birgitte Stadil Frederiksen  
Kommunerepræsentant, kongresdelegeret, sagsbehandler: Marianne Lindholdt 
Kasserer, arbejdsmiljøansvarlig: Vivi-Ann Petersen  
KS-medlem: Tine Buchardt  
KS-medlem: Anthony Verniere Jr. 
 
Derudover er Annette Vammen ansat som sekretær i en 18 timers stilling.  
 
Medlemsgrundlag  
Den 31.12.2014 var det samlede medlemstal: 695 
Fraktion 1 (lærere): 526 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 27  
Fraktion 3 (ledere): 1 
Fraktion 4 (pensionister): 135 
Fraktion 6 (særlige medlemmer): 6 
 
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.  
 
Næstformanden sidder som repræsentant i foreningens udvalg for pædagogiske ansvarlige og er medlem af FAK’s 
pædagogiske forum.  
 

Kommunerepræsentanten er næstformand i CenterMED i Hørsholm og medlem af Hovedudvalget. 

Kassereren er arbejdsmiljøansvarlig i kredsen og holder møder med kredsens arbejdsmiljørepræsentanter. Samtidig 

deltager hun i Kredssamarbejdets arbejdsmiljønetværk. Ligeledes deltager hun i Kredssamarbejdets kasserernetværk. 

 

Åbningstider: 

Mandag kl. 09.00 - 15.00 

Tirsdag kl. 09.00 - 15.00 

Onsdag kl. 09.00 - 15.00 

Torsdag kl. 09.00 - 15.00 

Fredag kl. 09.00 - 15.00 

 

 
 

Allerød – Hørsholm Lærerforening 
Kærvej 8, 3450 Allerød 

Tlf.nr. 48170450 
E-mail: 029@dlf.org 
www.dlfkreds29.dk 


