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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

6. 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 2017 og budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Ole Andreasen 

Formand 

 



 CENTRALT LOKALT 
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 Det er alvorligt, når Politiken lader Helle Thorning-Schmidt 
slippe af sted med bortforklaring. Sådan skriver Anders Bondo 
Christensen og FTF-formand Bente Sorgenfrey i et 
debatindlæg i Politiken - link 
 

 Mindre detailstyring, bedre rammer og forudsætninger til 
lærerne og genopretning af folkeskolens økonomi. Det er 
folkeskolens tre ønsker til undervisningsminister Merete 
Riisager, skriver Anders Bondo Christensen i et indlæg i 
onlinemagasinet Ræson - link 
 

 Tosprogede elever med dårlige danskkundskaber får ifølge 
hver femte tillidsrepræsentant ingen sprogstøtte - link 

 FAK konference – OK-krav, ”Den involverende fagforening”, 
planlægning af Store Kursus 
 

 Inklusionsundersøgelsen igangsættes 
 

 Faglig klub møder om inklusion og Min Uddannelse 
 

 Møde om undervisningstid (Allerød) 
 

 Regionalt møde om OK-18 
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 Undervisningsminister Merete Riisagers tale på KL’s Børn og 
Unge Topmøde i Aalborg i dag signalerer stor tillid til de 
fagprofessionelle lærere, siger Anders Bondo Christensen - 
link 
 

 DUS holder mandag høring på Christiansborg om mistrivsel 
blandt børn og unge på grund af test og præstationspres i 
uddannelsessystemet - link 
 

 Lærere, ledere og forældre peger på, at en styrkelse af 
indholdet i 10. klasse kan være med til at gøre flere unge 
uddannelsesparate - link 

 Dialogmøde med ØU (Allerød) 
 

 TR MUS samtaler 
 

 Møde om TR vilkår samt behandling af opsigelser (Hørsholm) 
i forbindelse med 3 til 2 spor på Usserød skole 
 

 Evaluering af dialogpapir (Hørsholm) 
 

 Inspirationsbesøg Velfærd frem for mursten (Hørsholm) 
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 Flere kommuner laver aftaler om arbejdsvilkår med lærerne. 
En ny opgørelse fra DLF viser, at 69 af landets kommuner nu 
har lavet lokale aftaler om arbejdsvilkår med lærerforeningens 
kredse - link 
 

 AE-Rådet: Hver 10. læreransatte har ikke en uddannelse. 
Andel af ansatte i folkeskolen, der ikke har en 
læreruddannelse, er stigende. Det er nu hver 10. lærer, der 
højst har en gymnasial uddannelse. Det viser en ny analyse 
fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som Jyllands-Posten 
omtaler i dag - link 
 

 Kom til konference om god undervisning i morgendagens 
skole. Vil du høre mere om den nyeste skoleforskning og 
være med til at drøfte resultaterne med uddannelsesforskere 
og beslutningstagere? Så tilmeld dig DLFs 
skoleforskningskonference nu! Konferencen løber over to 
dage fra den 22. til 23. maj - link 

 Møde med borgmestre 
 

 Møde angående kommende APV (Hørsholm) 
 

 MED-aftale-forhandlinger starter i begge kommuner 
 

 Generalforsamling med besøg af Gordon Ørskov Madsen 
 

 Faglig klub møder om inklusion og Min Uddannelse 
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 Medlemstilbud: Download bogen ’Læringens DNA’ gratis - link 
 

 DLF lancerer ny kampagne: Skriv under imod STOPfyldte 
klasser - link 

 

 Regeringen vil med en ny pulje give ressourcer til udvalgte 
skoler, der kan fremvise bestemte faglige resultater for de 
svageste elever. Hvis man vil hæve kvaliteten i 
undervisningen, er der brug for et løft på alle skoler, lyder det 
fra Anders Bondo Christensen - link 

 Budgetmøde i BSU 
 

 Foretræde for ØU 
 

 Næstformandsmøder (HU) i FTF 
 

 Seminar om budgetter/effektiviseringer (Allerød) 
 

 TR temadage 
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 PISA-test er fyldt med fejl og siger meget lidt om, hvordan 
eleverne kommer til at klare sig senere. Det slår to forskere 
fast i ny bog - link 
 

 Riisager tager initiativ til at reducere antallet af obligatoriske 
mål i folkeskolen - link 
 

 Undervisningsministeriet har oplyst, at 76 skoler har søgt om 
at deltage i forsøg med kortere og mere fleksible skoledage. 
Anders Bondo Christensen, peger på, at den øgede frihed til 
skolerne kan styrke kvaliteten i elevernes undervisning - link 

 Møder med politikere 
 

 Deltagelse i paneldebat 
 

 Kredsformandsmøde 
 

 AKUT dag for TR 
 

 Faglig klub møder om OK-18 

J 
U 
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 Danmarks Lærerforening afholder torsdag den 16. november 
2017 et stort Lærertræf i Odense Congress Center. 
Tilmeldingen er nu åben og foregår efter først-til-mølle 
princippet. Der er plads til 1000 deltagere - link 
 

 Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du gratis 
downloade Samarbejde og inklusion fra Pædagogisk 
rækkevidde-serien som e-bog og lydbog - link 
 

 Folkemødet 2017 er skudt i gang, og Danmarks 
Lærerforening er traditionen tro med. I år huser DLF 15 
arrangementer under eget tag i Havnegade 21 og deltager 
derudover i en lang række andre debatter - link 

 Afbureaukratiseringskampagne (Allerød) 
 

 Diverse borgermøder om økonomi 
 

 Møder med skolechefer 
 

 Møde om pædagogiske forhold 
 

 Møde om kommunikationsplatform 

  

http://www.dlf.org/nyheder/2017/januar/debat-demokratiet-tabte-da-politiken-aendrede-citat
http://www.dlf.org/nyheder/2017/januar/anders-bondo-folkeskolens-tre-oensker-til-merete-riisager
http://www.dlf.org/nyheder/2017/januar/tosprogede-elever-faar-ikke-den-noedvendige-sprogstoette
http://www.dlf.org/nyheder/2017/februar/bondo-ministeren-viser-stor-tillid-til-laerernes-faglighed
http://www.dlf.org/nyheder/2017/februar/dus-saetter-fokus-paa-test-og-praestationspres-i-uddannelsessystemet
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2017/februar/laerere-ledere-og-foraeldre-vil-styrke-10-klasse
http://www.dlf.org/nyheder/2017/marts/flere-kommuner-laver-lokalaftaler-med-laererne
http://www.dlf.org/nyheder/2017/marts/ae-raadet-hver-10-laereransatte-har-ikke-en-uddannelse
http://www.dlf.org/nyheder/2017/marts/aaben-for-tilmeldinger-kom-til-konference-om-god-undervisning-i-morgendagens-skole
http://www.dlf.org/nyheder/2017/april/medlemstilbud-download-bogen-laeringens-dna-gratis
http://www.dlf.org/nyheder/2017/april/dlf-lancerer-ny-kampagne-skriv-under-imod-stopfyldte-klasser
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2017/april/bondo-brug-for-loeft-af-fagligt-svage-elever-paa-alle-skoler
http://www.dlf.org/nyheder/2017/maj/forskere-pisa-test-viser-intet-om-fremtiden
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2017/maj/undervisningsministeren-tager-initiativ-til-at-reducere-antallet-af-obligatoriske-maal-i-folkeskolen
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2017/maj/forsoegsskoler-vil-give-eleverne-mere-kvalitet-i-skoledagen
http://www.dlf.org/nyheder/2017/juni/dlf-inviterer-til-laerertraef-tilmeldingen-er-aaben-nu
http://www.dlf.org/nyheder/2017/juni/medlemstilbud-download-bogen-samarbejde-og-inklusion-gratis
http://www.dlf.org/nyheder/2017/juni/aarets-folkemoede-er-i-gang
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 Lærerne ser opgaven i at sikre god trivsel i klasserne som 
deres, men de har brug for at samarbejde med forældrene, 
siger Danmarks Lærerforening - link 
 

 Færre børn begynder i børnehaveklassen på den lokale 
folkeskole, mens ansøgningsbunkerne vokser på fri- og 
privatskolerne. Lange skoledage og store klasser får forældre 
til at gå uden om folkeskolen, mener Danmarks 
Lærerforenings næstformand, Dorte Lange - link 
 

 Nye tal viser, at knap halvdelen af landets folkeskoler har 
brugt den øgede frihed i forhold til skoledagens længde i det 
nye skoleår. Skolerne vælger i stigende grad at prioritere 
kvaliteten i undervisningen frem for kvantiteten, siger Anders 
Bondo Christensen - link 

 Møder med forvaltning 
 

 Indsigelser vedr. tjenestefrihedsregler (Allerød) 
 

 Borgmestermøde angående OK-18 (Hørsholm) 
 

 Revision af Med aftaler 
 

 Afbureaukratiseringskampagne (Allerød) 
 

 Dialogmøder med ØU 
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 Sammen med LO Storbyerne, FOA, 3F og en lang række 
andre forbund på tværs af den private og den offentlige 
sektor, er Danmarks Lærerforening med i en fælles 
underskriftsindsamling for den danske velfærd - link 
 

 Mange elever forstår ikke, hvilke konsekvenser mobning på 
sociale medier kan have. Derfor er det vigtigt, at lærerne 
diskuterer digital dannelse allerede i de små klasser, 
understreger DLF - link 
 

 Den 5. oktober udkommer bogen "Søren og Mette i benlås", 
der afdækker OK13-forløbet. I et interview fortæller DLF-
formand Anders Bondo Christensen om bogen og hvorfor det 
fortsat er vigtigt at tage debatten om forløbet - link 

 Indledende møder angående revidering af personalepolitikken 
i Hørsholm 
 

 Indledende møder inden 3 i 1 undersøgelsen (APV i 
Hørsholm) 
 

 Behandling af de kommunale budgetter - høringssvar 
 

 Møde med borgmester (Allerød) 
 

 Møde om kommunikationsplatform 
 

 Møde med Skoleudvalgsformand 
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 På baggrund af nye oplysninger i bogen 'Søren og Mette i 
benlås' undersøger organisationerne i LC nu mulighederne for 
at rejse en erstatningssag for brud på ILO-konventionen - link 
 

 Det er en fælles fagbevægelse, der står bag lærernes ret til 
frie forhandlinger ved de kommende 
overenskomstforhandlinger - link 
 

 Danmarks Lærerforening afholdt ordinær kongres 2017 på 
Tivoli Hotel & Congress Center i København i dagene 10.-12. 
oktober 2017 - link 

 Stormøde i Odense med deltagelse af alle TR-er i begge 
kommuner 
 

 Møder mellem kreds og forvaltning 
 

 Kongres 
 

 Kredsformandskursus og møde 
 

 TR Store kursus 
 

 Fortsatte forhandlinger om ny MED aftale 

N 
O 
V 
E 
M 
B 
E 
R 

 Danmarks Lærerforening har i samråd med Erik Schmidt 
besluttet at anke dommen fra Odense Byret. Foreningen 
mener ikke, at Erik Schmidts opførsel burde kunne udløse en 
tjenstlig advarsel - link 
 

 Ny kampagne for bedre forhold i folkeskolen. Med OK18-
kampagnen sætter Danmarks Lærerforening fokus på de 
mange opgaver, lærerne har ved siden af undervisningen, og 
hvordan de har værdi for eleverne - link 

 I forbindelse med kommunevalget spørger kredsen de lokale 
politikkere om deres syn på folkeskolen  
 

 Læserbreve i lokalaviserne 
 

 APV i Hørsholm gennemføres 
 

 Skoledebatmøde i Allerød 
 

 Demonstration ”Danmark for Velfærd” 
 

 Møde mellem TR og Skolechef (Allerød) 
 

 Kursus i Databeskyttelse 
 

 Medlemskursus 
 

 Sagsbehandlermøde 
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 De danske 4.klasseselever læser dårligere end før 
folkeskolereformen blev indført. Det viser nye tal fra den 
internationale læseundersøgelse PIRLS - link 
 

 Danskerne vælger velfærd over skattelettelser, og det er på 
tide, politikerne lytter og sikrer bedre rammer i den offentlige 
sektor. Det skriver formænd i Virkelighedens Velfærd i et 
debatindlæg - link 
 

 Hør formanden fortælle om forhandlingssystemet og den 
særlige situation, foreningen befinder sig i op til 
overenskomstforhandlingerne i foråret - link 

 Faglig klubmøder angående OK-18 
 

 Skolemøde om opgaveoversigter (Hørsholm) 
 

 Regionalt KF-møde vedr. OK-18 
 

 Besøg i alle MED udvalg starter (Allerød) 
 

 
  

http://www.dlf.org/nyheder/2017/august/laererforeningen-har-brug-for-foraeldre-i-kamp-mod-mobning
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2017/august/nye-foraeldre-vaelger-folkeskolen-fra
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2017/august/45-procent-af-skolerne-forkorter-skoledagens-laengde
http://www.dlf.org/nyheder/2017/september/ny-kampagne-skriv-under-for-velfaerd
http://www.dlf.org/nyheder/2017/september/dlf-vi-skal-tale-med-eleverne-om-digital-dannelse
http://www.dlf.org/nyheder/2017/september/bondo-fortaeller-om-ny-bog-om-lockouten
http://www.dlf.org/nyheder/2017/oktober/organisationerne-i-lc-forfoelger-brud-paa-ilo-konventionen
http://www.dlf.org/nyheder/2017/oktober/topforhandlere-laererne-skal-have-reelle-forhandlinger
http://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2017
http://www.dlf.org/nyheder/2017/november/dlf-anker-dom-i-erik-schmidt-sagen
http://www.dlf.org/nyheder/2017/november/ny-kampagne-for-bedre-forhold-i-folkeskolen
http://www.dlf.org/nyheder/2017/december/ny-forskning-danske-skoleelever-laeser-daarligere-end-i-2011
http://www.dlf.org/nyheder/2017/december/formaend-styrk-velfaerden-frem-for-kolde-kontanter
http://www.dlf.org/nyheder/2017/december/video-overenskomstforhandlingerne-er-i-gang


Kredsstyrelsen  
 
I perioden fra 1. januar 2017 og til 31. juli 2017 så Kredsstyrelsen således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Marianne Lindholdt 
Kasserer, arbejdsmiljø ansvarlig: Vivi-Ann Selow Petersen  
KS-medlem, sagsbehandler, kursus ansvarlig: Tine Buchardt  
KS-medlem, pædagogisk ansvarlig: Gert Birkesø  
 
I perioden fra 1. august 2017 og til 31. december 2017 så Kredsstyrelsen således ud:  
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Marianne Lindholdt 
KS-medlem, sagsbehandler, kasserer: Tine Buchardt  
KS-medlem, pædagogisk ansvarlig, kursus ansvarlig: Gert Birkesø  
KS-medlem, arbejdsmiljø ansvarlig: Maibritt Deichmann  
 
 
Derudover er Annette Vammen ansat som sekretær i en 18 timers stilling.  
 
 
Medlemsgrundlag  
 
Den 31.12.2017 var det samlede medlemstal: 648 
Fraktion 1 (lærere): 490 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 23 
Fraktion 3 (ledere): 0 
Fraktion 4 (pensionister): 133 
Fraktion 6 (særlige medlemmer): 2 
 
 
Mødevirksomhed  
 
Der holdes kredsstyrelsesmøder ca. en gang om måneden. 
Møder med tillidsrepræsentanterne (både fælles og kommuneopdelt) ligeledes en gang om måneden.  
 
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.  
 
Kommunerepræsentanten er næstformand af Hovedudvalget  og medlem af CenterMED i Hørsholm. 

Kassereren deltager i Kredssamarbejdets kasserernetværk. 

Den pædagogisk ansvarlige er medlem af FAK’s pædagogiske forum.  
 
Den arbejdsmiljøansvarlige i kredsen holder møder med kredsens arbejdsmiljørepræsentanter og deltager i 

Kredssamarbejdets arbejdsmiljønetværk. 

 
 

Allerød – Hørsholm Lærerforening 
Kærvej 8, 3450 Allerød 

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


