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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

9. 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 2020 og budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Maibritt Deichmann 

Formand 

 



 CENTRALT LOKALT 
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 KL og DLF: Samarbejde skal sikre lærerne en 
aftale. Der hviler et stort ansvar på vores skuldre, 
når der skal forhandles en aftale i 2020, skriver 
DLF-formand Anders Bondo Christensen og KL-
formand Jacob Bundsgaard - link 

 Den velfærdsmodel, vi kender, vil være fortid, hvis 
ikke vi finder pengene til daginstitutioner, skoler, 
uddannelser, sundhed, socialt udsatte og 
ældreforsorg. Men pengene er der. Det skriver DLF-
formand Anders Bondo Christensen sammen med 
en række andre formænd i en kronik i Politiken - link 

 Revision af kredsens regnskaber 

 Forvaltningsmøder 

 Kredsformandsmøde 

 FAK konference 

 Regionalt TR møde om A20  

 KS arbejdsdag 

 Møde med Undervisningsministeren 

 Hovedudvalgsmøde 

 Ny TR valgt på Rungsted skole 

 DLF/A delegeretmøde i København  
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 Evalueringen af de nationale test viser, at testene i 
deres nuværende form er så usikre, at 
rådgivningsgruppen bag evalueringen anbefaler, at 
man stopper med at bruge dem. DLF bakker op om 
denne anbefaling - link 

 Topaktører: Opgør med budgetloven kan give 
milliarder til velfærd. Budgetloven forhindrer 
udviklingen i dansk velfærd, og det er tid til at gøre 
op med den. Det skriver en række aktører fra 
kommuner, regioner og faglige organisationer i et 
debatindlæg - link 

 Bredt samarbejde skal forme fremtidens evaluering 
af folkeskoleelever. Forligspartierne bag 
folkeskoleforliget har netop meldt ud, at de 
omdiskuterede nationale test, som vi kender dem i 
dag, skal afskaffes - link 

 FAK kongresforberedelse 

 Lønmøder (Allerød) 

 Forvaltningsmøder (begge kommuner) 

 CenterMED DOS 

 Ekstraordinær kongres - link 

 HovedMED arbejdsmiljødag (Hørsholm)  
 

 
M 

      A 
R 
T 
S 

 DLF udtrykker sin respekt og anerkendelse for den 
store indsats, som ansatte i sundheds- og 
plejesektoren udøver i disse dage og uger - link 

 Offentlige fagforeninger står sammen i kampen mod 
Covid19. Få lande har så gode forudsætninger for at 
overkomme Covid19-pandemiens store udfordringer 
som Danmark. Det skyldes ikke mindst den danske 
model, lyder det fra DLF og BUPL - link 

 Regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter 
er enige om aftale for de offentligt ansattes 
rettigheder i hjemsendelsesperioden grundet 
coronaudbruddet - link 

 Generalforsamling (valg af formand og tre 
styrelsesmedlemmer)  

 Forvaltningsmøde om lokalaftale 

 Hovedudvalgsmøde 

 Møde med BUPL 

 FTR møde med skolechef 

 Ordinært møde i Hoved-udvalget (Hørsholm) 

 Ekstraordinært HovedMED vedr. corona (Hørsholm) 
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 På grund af coronakrisen rykker KL og LC deadline 
for forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale – link 

 Alle arrangementer med fysisk mødedeltagelse er 
aflyst eller udskudt frem til og med 10. maj pga. 
coronakrisen. Dog holdes visse møder digitalt. 
Sommerens seniorkurser aflyses også – link 

 Regeringen har på et pressemøde mandag aften 
præsenteret sin plan for en gradvis genåbning af 
samfundet og skolerne. DLF bakker op om 
regeringens plan, siger formand Anders Bondo 
Christensen - link 

 Der er behov for, at ministeren tager en beslutning 
om eksaminerne for de ældste elever i folkeskolen, 
mener DLF’s formand, Anders Bondo Christensen. I 
den nuværende situation anbefaler DLF, at 
afgangseksaminerne aflyses - link 

 FTR møde med skolechef + corona (Allerød) 

 Møde med skoleledelser (Allerød) 

 Møde med BUPL 
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 Eleverne i de ældste klasser kan vende tilbage til 
skolerne fra 18. maj. Lærerne glæder sig til at få de 
store børn tilbage, siger Anders Bondo Christensen, 
formand for DLF - link 

 FTR møde med skolechef + corona (Allerød) 

 Møde med skoleledelser (begge kommuner) 

 Ordinært møde i Hoved-udvalget (Hørsholm) 

 Budgetmøde med kommunen (Hørsholm) 
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 DLF om flere penge til folkeskolen: Pengene falder 
på et meget tørt sted. Regeringen og dens 
støttepartier – Radikale, SF, Enhedslisten og 
Alternativet – indgik d. 3. juni 2020 en aftale, der 
øremærker penge på finansloven til flere 
lærerstillinger - link 

 Den nyeste bog i serien Pædagogisk Rækkevidde 
kan downloades gratis af DLF’s medlemmer. Bogen 
sætter fokus på dansk som kulturfag, der udvikler 
sans for litteratur og kunsten at læse - link 

 Møder vedr. lokalaftale (Allerød) 

 Møde med økonomiudvalget (Allerød) 

 Kursus i Hovedudvalget (Allerød) 

 FTR møde med skolechef (Allerød) 

 Møde med skoleledelser (begge kommuner) 

 Økonomikursus 

 Artikel omkring Lundevejsskolen - link 

 CenterMED DOS 

http://www.dlf.org/nyheder/2020/januar/kl-og-dlf-der-er-lagt-et-grundlag-for-et-godt-samarbejde
http://www.dlf.org/nyheder/2020/januar/kronik-her-er-pengene-der-skal-loefte-velfaerden
http://www.dlf.org/nyheder/2020/februar/dlf-vi-skal-finde-et-bedre-redskab-end-de-nationale-test
http://www.dlf.org/nyheder/2020/februar/opgoer-med-budgetloven-kan-give-milliarder-til-velfaerd
http://www.dlf.org/nyheder/2020/februar/bredt-samarbejde-skal-forme-fremtidens-evaluering-af-folkeskoleelever
https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-februar-2020
http://www.dlf.org/nyheder/2020/marts/stoetteerklaering-til-det-danske-sundhedspersonale
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2020/marts/offentlige-fagforeninger-staar-sammen-i-kampen-mod-covid19
http://www.dlf.org/nyheder/2020/marts/covid19-aftale-paa-plads-om-offentligt-ansattes-arbejdsvilkaar
https://www.dlf.org/nyheder/2020/april/kl-og-lc-rykker-deadline-for-forhandlinger
https://www.dlf.org/nyheder/2020/april/aflysning-af-arrangementer
https://www.dlf.org/nyheder/2020/april/aflysning-af-arrangementer
https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2020/april/dlf-aflys-folkeskoleelevernes-afgangseksaminer
http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2020/maj/dlf-laererne-glaeder-sig-til-at-faa-de-store-elever-tilbage-i-skolen
http://www.dlf.org/nyheder/2020/juni/dlf-om-flere-penge-til-folkeskolen-pengene-falder-paa-et-meget-toert-sted
http://www.dlf.org/nyheder/2020/juni/ny-bog-om-kunsten-at-laese
https://www.folkeskolen.dk/1845436/selvstaendig-specialskole-giver-eleverne-en-identitet
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 Kommunerne og lærerne enige om en ny 
arbejdstidsaftale. Efter måneders forhandlinger har 
KL og Lærernes Centralorganisation indgået en 
aftale, der nu sendes til urafstemning blandt lærerne 
og godkendelse i KL’s bestyrelse - link 

 Formand for DLF Anders Bondo Christensen 
meddeler, at han stopper som formand ved 
afslutningen af DLF’s kongres i september 2020 - 
link 

 Møder med Økonomiudvalg om budgetter 

 Møde børnehaveklasseledere (begge kommuner) 

 Orienteringsmøde om budget 

 FTR møde med skolechef (Allerød) 

 Ordinært møde i Hoved-udvalget (Hørsholm) 
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 På DLF’s kongres har de delegerede netop valgt 
Gordon Ørskov Madsen som ny formand for de 
danske lærere - link 

 Covid19 forløbet med nødundervisning og 
genåbning af skolerne har givet lærerne nye 
erfaringer og vigtig viden. Det viser en ny 
undersøgelse fra DLF - link 

 Med 67,2 procent af de afgivne stemmer har DLF 
godkendt den nye arbejdstidsaftale. Aftalen faldt på 
plads med KL den 11. august - link 

 A20 – stemmes JA 

 Høringssvar vedr. budget (Allerød) 

 Arbejdsmiljødag (Allerød) 

 Kongres 

 FTR møde med skolechef + corona (Allerød) 

 Høringssvar vedr. børne- og ungeområdet (Allerød) 

 Høringssvar vedr. fagudvalgsforslag (Hørsholm) 

 Ansættelse af kredssekretær 
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 Mordet på den franske lærer er også et angreb på 
grundværdier i den danske skoletradition - link 

 FTR møde med skolechef + corona (Allerød) 

 Formandskursus 

 FAK konference 

 Kredsformandsmøde 

 Møde vedr. A20/lokalaftale (Allerød) 

 Fælles webinar om A20 

 Evaluering af lokalaftale (Hørsholm) 
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 Ny bekendtgørelse gør det muligt at aflyse prøver i 
valgfag: Efter opfordring fra bl.a. DLF har 
undervisningsministeren nu udarbejdet en 
bekendtgørelse, der gør det muligt at aflyse prøver 
til vinter - link 

 Medlemsundersøgelse: Syv ud af ti lærere kender 
ikke til retningslinjerne om forebyggelse af seksuel 
chikane på deres arbejdsplads. Det viser ny 
undersøgelse fra DLF. Undersøgelsen viser også, at 
kun 4,1 procent af de adspurgte har oplevet seksuel 
chikane - link 

 Løntjek: Får du det rigtige i løn? DLF sætter fokus 
på løntjek i uge 46 og 47 og opfordrer til, at man får 
tjekket sin lønseddel - link 

 Brev fra ministeren og KL: Vigtigt med fokus på 
hygiejne og sikkerhed på skolerne. Lærerne skal 
være trygge ved at gå på arbejde - link 

 FTR møde med skolechef + corona (Allerød) 

 Corona 

 Lokalforhandlinger 

 Møde med DLF vedr. lokalaftale 

 Ordinært møde i Hoved-udvalget (Hørsholm) 

 Regionale møder om A20 

 DLF/A delegeretmøde (Morten Refskov blev valgt 
som ny formand) 

 Møde i følgegruppen omkring 3i1 
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 Overenskomstforhandlingerne 2021 er skudt i gang. 
De endelige krav til OK21 er nu udvekslet mellem 
parterne. Udvekslingen markerer den officielle start 
på forhandlingerne, som løber over de kommende 
måneder - link 

 Hver femte lærerstilling er nedlagt: En ny analyse fra 
DLF viser, at antallet af lærerstillinger er faldet 
markant over de seneste år - link 

 DLF’s kongres opfordrer ministeren til at indføre 
nødundervisning. Nødundervisningen skal gælde i 
de 38 kommuner, der er ramt af restriktioner og 
delvis nedlukning - link 

 DLF: Vi er klar til nødundervisning. Statsministeren 
og sundhedsmyndighederne har netop meldt ud, at 
de ældste elever i 38 kommuner sendes hjem til 
fjernundervisning foran skærmen frem til juleferien. 
Lærerne er klar – men DLF understreger, at der er 
tale om en nødløsning - link 

 FTR møde med skolechef 

 Møde vedr. lokalaftale (Allerød) 

 Digital kongres 

 Lokalforhandlinger (Allerød) 

 Høringssvar vedr. effektiviseringskatalog (Allerød) 

 Møde i Hoved-udvalget om vaccine (Hørsholm) 

 Kongresforberedende møder i det forpligtende 
kredsfællesskab 
 
 

http://www.dlf.org/nyheder/2020/august/kommunerne-og-laererne-enige-om-en-ny-arbejdstidsaftale
http://www.dlf.org/nyheder/2020/august/anders-bondo-christensen-stopper-som-formand-for-laererne
https://www.dlf.org/nyheder/2020/september/danmarks-laererforening-har-valgt-ny-formand
https://www.dlf.org/nyheder/2020/september/ny-undersoegelse-beskriver-laerernes-oplevelser-under-covid-19
https://www.dlf.org/nyheder/2020/september/laerere-stemmer-klart-ja-til-ny-arbejdstidsaftale
https://www.dlf.org/nyheder/2020/oktober/mordet-paa-fransk-laerer-er-et-angreb-paa-danske-grundvaerdier
https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/ny-bekendtgoerelse-goer-det-muligt-at-aflyse-proever-i-valgfag
https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/medlemsundersoegelse-alt-for-faa-kender-til-retningslinjer-om-forebyggelse-af-seksuel-chikane
https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/loentjek-faar-du-det-rigtige-i-loen
https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/brev-fra-ministeren-og-kl-til-alle-landets-skoler
https://www.dlf.org/nyheder/2020/december/overenskomstforhandlingerne-2021-er-i-gang
https://www.dlf.org/nyheder/2020/december/hver-femte-laererstilling-er-nedlagt
https://www.dlf.org/nyheder/2020/december/dlfs-kongres-opfordrer-ministeren-til-at-indfoere-noedundervisning
https://www.dlf.org/nyheder/2020/december/dlf-vi-er-klar-til-noedundervisning


Kredsstyrelsen  
 
I perioden fra 1. januar 2019 og til 31. marts 2020 så Kredsstyrelsen således 
ud:  
 
Formand, kongresdelegeret: Ole Andreasen  
Næstformand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Marianne Lindholdt 
KS-medlem, sagsbehandler, kasserer: Tine Buchardt/Marianne Lindholdt  
KS-medlem, arbejdsmiljø ansvarlig, kursus ansvarlig: Gert Birkesø  
KS-medlem, pædagogisk ansvarlig: Maibritt Deichmann  
 
I perioden fra 1. april 2020 og til 31. december 2020 så Kredsstyrelsen således 
ud:  
 
Formand, kongresdelegeret: Maibritt Deichmann  
Næstformand, kongresdelegeret, sagsbehandler: Kristian Smith Larsen 
KS-medlem, sagsbehandler, kasserer: Marianne Lindholdt 
KS-medlem, arbejdsmiljø ansvarlig, kursus ansvarlig: Stefan Tausen  
KS-medlem, pædagogisk ansvarlig: Toke Lund Sinding 
 
Derudover var Annette Vammen ansat som sekretær i en 18 timers stilling til 
og med 31. oktober 2020. 
Fra den 1. november 2020 overtages denne stilling af Heidi Snedker. 
 
 
Medlemsgrundlag  
 
Den 31.12.2020 var det samlede medlemstal: 594 
Fraktion 1 (lærere): 455 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 23 
Fraktion 3 (ledere): 0 
Fraktion 4 (pensionister): 113 
Fraktion 6 (særlige medlemmer): 3 
 
 
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 medlem af Hovedudvalget i Allerød Kommune og deltager 
derfor i en række ordinære møder, dagsordenmøder og udvalgsmøder samt 
kurser og konferencer.  
 
Kommunerepræsentanten er medlem af Hovedudvalget og i Hørsholm medlem 

af CenterMED DOS. 

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 


