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Skriftlig beretning Allerød – Hørsholm Lærerforening 

2. skriftlige beretning for Allerød – Hørsholm 

Lærerforening. 

 

Kredsstyrelsen har i år valgt at fortsætte med 

udseendet på beretningen fra sidste år, hvor vi 

fik mange positive tilkendegivelser over den 

mere læsbare og oversigtsagtige facon. 

Beretningen består således af et par sider med 

nogle af foreningens vigtigste aktiviteter, hvoraf 

hovedparten er helliget konflikten, samt en 

faktaside. 

På generalforsamlingen vil vi uddybe en del af 

punkterne, ligesom der vil være mulighed for at 

diskutere foreningens fremtidige arbejde. 

Sammen med den endelige dagsorden vil 

regnskaber for 2013 og budgetforslag for det 

kommende år blive udsendt. 

På kredsstyrelsens vegne 

Ole Andreasen 

Formand 

 



 CENTRALT LOKALT 
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Skolereformen 
I december fremlagede regeringen forslaget til en ny 
skolereform, som klart viste, at finansieringen skulle komme ved 
et opgør med vores arbejdstid. Ministeren omtalte ved 
fremlæggelsen, ”at det vel ikke kunne være et stort problem, hvis 
lærerne skulle undervise et par timer mere om ugen”. 
 
Foreningens forslag  
Foreningen kom med mange forslag, der skulle imødegå det 
pres, vi blev udsat for: 
• ”Sammen gør vi en god skole bedre” (25 timers–forslaget) 
• Øget tilstedeværelse på skolen 
• Varetagelse af de nye aktivitetstimer 
• Den finske model 
• At arbejdstidsreglerne først forhandles, når folkeskolereformen 
er vedtaget (ligesom KL havde aftalt med BUPL) 
• Arbejdstidsaftale med samme regler som for skolepædagoger 
• 2-minutters modellen – 2 minutters forberedelse pr. elev pr. 
lektion som en fælles resurse til skolen 
• Valgfrihed for kommunerne mellem KL’s nye aftale og den 
eksisterende arbejdstidsaftale, samt mulighed for lokal 
aftaleindgåelse. 
 

 
Medlemsseminar om OK kampagne 
 
Møde med børnehaveklasselederne fra begge kommuner 
 
Mistede lærerstillinger  
Det fælleskommunale Løndatakontor har undersøgt udviklingen 
af lærere i kommunerne siden 2009. Den viser et fald i antallet af 
lærere på 10,3 % siden 2009, mens elevtallet kun er faldet med 
ca. 2 % 
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22.  Antorini udtaler: ”En normalisering af lærernes 
arbejdstidsregler vil muliggøre, at lærerne tilbringer mere tid 
sammen med eleverne, hvorved antallet af timer i folkeskolen 
kan øges indenfor en uændret udgiftsramme”. 
 
28. KL udsender Lock- Out varsel 
 
Viden om Inklusion  
Dansk Clearinghouse udsender et forskningsresultat ang. 
inklusion, som siger, det er muligt at inkludere elever med 
særlige behov, men der er nogle afgørende forudsætninger og 
rammer. Læs videre her. 

 
Møde for pensionerede medlemmer 
 
Møde med borgmestrene i de to kommuner 
Her blev der bl.a. talt om heldagsskolen og kvaliteten i 
undervisningen. 
 
Uddeling af flyers foran skolerne 
 
Ny arbejdstidsaftale i Hørsholm 
Egentlig noget ejendommeligt, at vi midt i al virakken om konflikt 
fik landet en A08 aftale i Hørsholm. Men det lykkedes, og vi fik 
en aftale, der stadig sikrede lærerne det professionelle råderum. 
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5. stormøde for TR og KS 
I Odense var der forsamlet et par tusinde tillidsfolk for at høre om 
situationen, og de markerede, at vi stod som en samlet forening. 
 
Demonstrationer 
Der blev arrangeret simultane demonstrationer i de fire største 
byer. Mange medlemmer fra Kreds 29 deltog i København. 
 
OK 13 
På trods af al talen om vores arbejdsforhold indgik KTO og KL 
en overenskomst for de kommende to år. 
Se resultatet her.  
. 

 
15. Generalforsamling 
Vi havde en meget velbesøgt generalforsamling på Hørsholm 
skole. Regitze Flannov fra Hovedstyrelsen gav et oplæg om den 
internationale vinkel på situationen, og i forbindelse med 
formandens beretning havde vi en debat om, hvad fremtiden 
skulle bringe. Endelig vedtog vi en udtalelse vedr. kvaliteten i 
undervisningen samt arbejdstiden, som blev sendt til de lokale 
aviser. 
 
Møder i kommunerne 
Vi holdt møder i begge kommuner med den kommunale ledelse 
for at have et fælles afsæt ved en evt. konflikt. 
Herfra blev der udsendt pressemeddelelser. 
Kredsen udsender materiale vedr. vores konfliktberedskab. 
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Lockout start den 1. 
Lockoutvarslet var særdeles omfattende, i alt ca. 44.000 af 
foreningens medlemmer var omfattet. 
I vores kommuner var kun Maglebjerg- og Kongevejsskolen 
undtaget. 
 
Demonstration 
Den 11. blev arrangeret en kæmpe demonstration på 
Christiansborg slotsplads. Kreds 29 deltog massivt og ankom 
med bus medbringende vores bannere og kasketter. 
 
Regeringsindgrebet 
Så oprandt dagen (25.), hvor Regeringen ikke ville vente mere. 
Lovforslaget blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget med 
start dagen efter. 
Statsministeren havde to dage før sagt, at der ikke var planer om 
noget indgreb, så et temmelig stort lovkompleks blev 
tilsyneladende lavet hen over en nat! 
 
 

 
I kreds 29 forgik en lang række aktiviteter 
 
Facebook grupper 
Nedsættelse af aktivitetsgrupper 
Pressemeddelelser 
Læserbreve 
Demonstration til rådhusene 
Demonstration gennem byerne 
Fakkeltog i Hørholm 
Møde med skolerne 
Fællesmøde med Per Sand 
Flash mob i København 
Cykeltur 
Løb i Allerød 
Og derudover et fantastisk masse forskellige indslag fra de 
enkelte skoler 
 
Nogle medlemmer deltog i DLF’s konference om fokus på 
læseprojektets succes 
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Finansieringen af lockouten 
Foreningen valgte, at man, i stedet for en almindelig løsning med 
fuld konfliktstøtte og efterfølgende tilbagebetaling, havde 
mulighed for at optage et lån. Det blev også besluttet at 
nedsætte kontingentet, så den faktiske udgift bliver på 107 kr. 
om måneden. Foreningen har fortsat en solid Særlig Fond, der 
kan modstå en langvarig konflikt. 
 

 
KS ude på alle skoler 
Kredsen var ude på alle skoler for at tale med medlemmerne og 
samtidig fortælle om lovindgrebet. Mange steder kunne vi 
fornemme en dyb frustration over forløbet. 
 
Den kompenserende undervisning 
Det blev meget tidligt besluttet, at der skulle gennemføres 
kompenserende undervisning for afgangsklasserne. Det betød 

http://edu.au.dk/forskning/
http://www.kto.dk/media/667400/kto-forliget_kl_incl_tilrettet_bilag1_bilag5_3211.40.pdf
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Det lykkedes aldrig arbejdsgiverne at splitte foreningen internt 
eller at splitte underviserorganisationerne indbyrdes. Et meget 
betydningsfuldt resultat af aktiviteterne er den store fagpolitiske 
bevidstgørelse, der er opstået, og som har været en naturlig 
konsekvens af, at omkring 50.000 af foreningens medlemmer 
har deltaget i de mange aktiviteter og interne diskussioner. 
Medlemmernes opbakning og engagement satte helt nye 
standarder. 
 
Ny nordisk skole 
Endnu flere skoler trækker deres ansøgning.  

en meget hård periode for de kolleger, der ud over deres 
normale undervisning også skulle påtage sig mange ekstra 
timer. Kredsen fik i begge kommuner en aftale om 
overtidsbetaling. 
 
Aftale vedr. indregning af den mistede ferie 
 
Seminar for TR, AMR og kreds om de nye arbejdsforhold 
 
Fremtidens skole i Hørsholm 
En møderække starter om Fremtidens skole, herunder et møde 
mellem KS og TR og forvaltningen. 
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Aftalen om et fagligt løft af Folkeskolen (reformen) 
En bred kreds i Folketinget indgår aftale om et fagligt løft. Link. 
  
Samråd 
Antorini svarer i samråd: Det er en forudsætning, at lærerne 
indenfor den almindelige arbejdstid skal undervise ca. 2 
klokketimer mere. 
 
Kommuneaftalen 
Regeringen og kommunerne indgår aftale om kommunernes 
økonomi, herunder folkeskolen for 2014. Link. 
 
Organisationsgrad 
En undersøgelse foretaget i maj 2013 viste en høj 
organisationsgrad i DLF på 95,7 %. Link. 
 

 
Ex. Generalforsamling den 10.. 
Her vedtog vi at nedsætte det lokale kontingent med 200 kr. om 
måneden. 
 
De sparede lønmidler 
De sparede lønmidler blev i Allerød brugt på kompenserende 
undervisning. Både før sommerferien og i hele det nye skoleår 
I Hørsholm skulle de bruges på: 
Kompenserende undervisning 
Styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø 
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Kredsen sender høringssvar vedr. mediestrategi og inklusion i 
Hørsholm Kommune. 
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Kongres 
Anders Bondo indledte med en blændende beretning, der fik en 
længere stående applaus fra salen – heriblandt fra Christine 
Antorini og formanden for KL Erik Nielsen. Link. 
Efterfølgende talte Antorini. Hun virkede ganske nervøs og 
påvirket af situationen. Helt forskellig fra hvordan man normalt 
ser hende. 
 
Påfaldende var det, at en del af Lederforeningens delegerede 
demonstrativt blev siddende, og i øvrigt undlod at stemme hele 
vejen igennem, fx til beretningen uden i øvrigt at have 
kommenteret den undervejs. 
 
TR stormøde – Hold Danmark sammen 

 

 
Høringssvar 
Kredsen sender høringssvar om Budget 2014 til begge 
kommuner. Link Allerød, Hørsholm. 
 
Møde med gruppeordningerne i Allerød 
 
Kursus i Odense 
Kredsen er repræsenteret ved et 2 dages kursus. 
 
Ændringen i skoleforvaltningen i Hørsholm 
Ny struktur i DOS. Den tidligere Centerchef blev fyret. I stedet for 
blev der ansat 1 daglig leder af institutioner og 1 daglig leder af 
skolerne.  
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DLF udsender 3 pjecer til medlemmerne 

 
I Allerød afsættes der penge til lærerarbejdspladser – formanden 
interviewes i den anledning af Frederiksborg Amts Avis. 
 
Medlemsmøde om ændrede vilkår. 
 
Møde med Allerøds projektgruppe for skolereformen – TR, AMR 
og KS deltager. 
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DLF laver medlemsundersøgelse om behov og ønsker til 
foreningen. 
 
Undersøgelse om antallet af lærere 
På landsplan er antallet af lærere faldet med 11 % over 4 år, 
mens elevtallet kun er faldet med 3 %. 
Faldet i hhv. Allerød og Hørsholm er 7,5 % og 13.9 %. 
 
En undersøgelse af de kommunale budgetter viser, at der kun 
ansættes et begrænset antal lærere til at gennemføre 
skolereformen på trods af, at behovet er væsentlig større. 
 

 
Der arrangeres ”fælles” Faglig klub møder på alle skoler. 
 
Medlemsmøde aflyst den 13. 
Gordon Ørskov Madsen meldte desværre forfald.. 
 
Medlemskursus den 15.-16. 
Omkring 130 medlemmer ønskede at komme med på vores 
medlemskursus, men vi havde ikke plads til mere end 105. 
Kurset blev en stor succes ifølge deltagerevalueringerne. 
 
Kredsen indrykker annoncer i forbindelse med kommunalvalget. 
Forinden havde vi fået en del af politikerne til at svare på en 
række spørgsmål vedr. skoleforhold.  
 
Kursus for TR og AMR om folkeskolereform og arbejdsmiljø 
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Hovedstyrelsen beslutter at relancere professionsidealet i løbet 
af 2014. Samtidig besluttes det, at hovedstyrelsesmedlemmer vil 
deltage i lang række ”lyttemøder” i de enkelte kommuner. 

 
Tilstedeværelsestid i Hørsholm præsenteres 
Kredsen orienteres om og stiller spørgsmål til 
tilstedeværelsestiden fremover i Hørsholm. 
 
 

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130607%20Aftaleteksten.ashx
http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/06/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2014/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/06/KL%20aftale/aftale%20om%20kommunernes%20økonomi%20for%202014.pdf
http://www.dlf.org/media/328469/dlf-organisationsgrad-2012-13.pdf
http://www.dlf.org/om-dlf/kongres/kongres-2013/3-formandens-beretning/
http://www.dlfkreds29.dk/Nyheder?docid=28562
http://www.dlfkreds29.dk/Nyheder?docid=28515


 
 
Kredsstyrelsen  
I perioden fra 1. april 2012 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 31.12.2013 var det samlede medlemstal: 699 
Fraktion 1 (lærere): 536 
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere): 26  
Fraktion 3 (ledere): 1 
Fraktion 4 (pensionister): 131  
Fraktion 6 (særlige medlemmer): 5  
 
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.  
 
Næstformanden sidder som repræsentant for FTF i Det lokale Beskæftigelsesråd og er en del af foreningens udvalg 
for pædagogiske ansvarlige samt kompetenceudvikling og er medlem af FAK’s pædagogiske forum.  
 

Kommunerepræsentanten er næstformand i CenterMED i Hørsholm og medlem af Hovedudvalget samt Det lokale 

Beskæftigelsesråd. 

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 - 14.00 

Tirsdag kl. 09.00 - 14.00 

Onsdag kl. 09.00 - 14.00 

Torsdag kl. 09.00 - 14.00 

Fredag kl. 09.00 - 14.00 

 

 
 

Allerød – Hørsholm Lærerforening 
Kærvej 8, 3450 Allerød 

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


