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OPFØLGNING PÅ INDSATSEN OMKRING DE 15 INITIA-

TIVER PÅ SKOLE-, KREDS- OG CENTRALT NIVEAU  
 
I efteråret blev der afholdt møder på skoler i hele landet. Møderne 
blev brugt til at drøfte, hvordan du og kollegerne kunne bruge 
overenskomstaftalen fra 2015 til at skabe konkrete, mærkbare 
forbedringer i forhold til jeres arbejdssituation. Der var stor opbakning 
til arbejdet. Vi har i fællesskab skabt bedre mulighed for på alle 
niveauer i foreningen at sætte initiativer i gang, der skal skabe 
konkrete forbedringer for den enkelte. 
 
Du og dine kolleger har i høj grad været med til at kvalificere vores 
fælles indsats.  Landet over blev der udvist et stort engagement, og 
den form for aktivt, arbejdende fællesskab skaber et sammenhold i 
foreningen, der på alle niveauer kan skaffe os indflydelse og skabe 
positive forandringer.  
 
Nedenfor kan du læse om indsatserne på skole-, kreds- og centralt 
niveau. Først har din tillidsrepræsentant haft mulighed for at beskrive 
det arbejde, I har sat i gang på din skole. Det næste afsnit er 
udfærdiget af din kreds og beskriver de initiativer, der tages på kreds-
/kommuneniveau. Og endelig er det beskrevet, hvad der arbejdes 
videre med centralt.   
 
Med venlig hilsen 
 
Danmarks Lærerforening, Allerød – Hørsholm Lærerforening og TR 
 

TR og AMR’s tilbagemelding om arbejdet på skolen 
 
På den enkelte skole er der beskrevet i informationsbrevet, hvordan 
der er arbejdet videre med indsatsen på skoleniveau. 
 

Kredsens foreløbige indsats 

 
Kredsen har via tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanterne samt fra 
faglig klub møderne hørt, at det største problemfelt har været omkring 
opgaveoversigterne. Disse opleves langt fra som gennemskuelige og 
saglige, hvilket ellers var et af målene med vores forståelses-
/dialogpapir. 
 
Vi har i møder med skolecheferne påtalt dette og forventer, at det vil 
blive fremlagt for skolelederne, så der fremover vil være en øget 
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tydelighed. Det har ikke været muligt at komme overens om en 
tilbagevenden til de tidligere opgaveoversigter med tidsangivelser. 
 
Derudover har vi påpeget, at opgaveoversigterne bør beskrive et fuldt 
årsværk samt at hver lærer skal have en tidsopgørelse af den 
præsterede arbejdstid.  
 
Endelig har vi talt om behovet for, at der blevet lavet nogle 
kommunale ”retningslinjer” i forhold til deltagelse i 
linjefagsuddannelse. 
 

Arbejdet i DLF centralt 
 
Opgaveoversigten 
Vi vil over for KL sætte fokus på, at alle lærere skal opleve, at 
opgaveoversigten er udarbejdet ud fra saglige, gennemskuelige og 
forståelige kriterier. Konkret vil vi drøfte metoder for udarbejdelse af 
opgaveoversigten. 
 
Opgørelse af arbejdstiden  
Vi vil over for KL arbejde for, at alle lærere får en korrekt opgørelse af 
arbejdstiden. Ledelsen skal være opmærksom på den præsterede 
arbejdstid, og at der foretages nødvendige justeringer i forbindelse 
med den løbende opgørelse af arbejdstiden. Vi vil arbejde for, at der 
sikres sammenhæng mellem de planlagte opgaver, opgaveoversigten, 
og de faktiske opgaver, opgørelsen.  
 
Opgaver i forhold til ressourcer 
Vi vil over for KL arbejde videre med det altoverskyggende faktum, at 
der er alt for mange opgaver i forhold til de ressourcer skolerne har til 
rådighed, hvilket også tydeligt fremgår af svarene fra skolerne. De 
lokale kredse har fokus på at gennemskue den lokale 
ressourceallokering. Erfaringerne fra dette arbejde vil DLF centralt 
bringe ind i dialogen med KL. 
 
 

GENERALFORSAMLING D. 9. MARTS 2016 
 
Allerød – Hørsholm Lærerforening afholder generalforsamling  
d. 9. marts 2016 kl. 17 på Kirkehavegaard i Allerød. 
 
Kl. 16 til 17 – før generalforsamlingen – giver Anders Bondo 
Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, et oplæg med 
efterfølgende debat.  
 
Se den foreløbige dagsorden på skolernes opslagstavle. 
Husk at skrive jer på til spisning senest d. 22. februar. 
 
Vi håber at se rigtig mange af jer. 
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NYANSAT OG FERIE 
 
I Hørsholm kommune fordeles de fem ugers ferie således, at de 4 
uger afholdes i juli og den sidste i uge 7, vinterferien. Der er altså tale 
om ”kollektiv ferielukning” i vinterferien. 
Dette kan give problemer med lønudbetalingen.  
Se nærmere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, hvor du kan 
finde DLF’s regler om ferie samt om sygdom under ferie. 
 
I Allerød kommune fordeles de fem ugers ferie således, at de 4 uger 
afholdes i juli og den 5. ferieuge er uge 42, efterårsferien. 
 
 

Vi ønsker jer en god vinterferie 

 
 
 

 

 

 
 

http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie

