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Frederikssund Lærerkreds 
Kommunikation 

Kredsen holder kontakten med medlemmerne gennem: 

 Kredsnyt, som trykkes og uddeles på skolerne ca. 6  gange 

årligt 

 Hjemmesiden www.dlf37.dk,  

 Facebook: Danmarks Lærerforening Kreds 37 

 Kommunikationsplatform DLF InSite 

 Medlemsmøder, medlemskurser og faglige fyraftensmøder 

 Kontorets åbningstid, minimum 25 timer ugentligt 

 Faglig klubmøder på skolerne ledet af tillidsrepræsentanten 

(TR) 

 Møder på de enkelte skoler med deltagelse af repræsentanter 

fra kredsens forretningsudvalg 

Sagsbehandling 

En stor del af resurserne i Frederikssund Lærerkreds går på at besvare medlemshenvendelser, 

holde møder med medlemmer og primær individuel sagsbehandling. Sagerne spreder sig over et 

bredt spektra: 

Kredsens sagsbehandlere tilbyder almindelig rådgivning og sparring i sager, alt efter det enkelte 

medlems behov. Kredsen medvirker som bisidder i sygesamtaler og tjenestelige samtaler, hvor 

medlemmer har behov for støtte i mødet med arbejdsgiver eller jobcenteret. Har medlemmet brug 

for yderligere ekspertstøtte visiterer kredsen videre til hovedforeningen og deres korps af special-

konsulenter og jurister. 

At få individuel sagsbehandling fra kreds og DLF centralt kræver medlemskab af foreningen. Som 

medlem sikrer du dig selv hjælp, men du bidrager også til at dine kolleger er sikret den bedst muli-

ge hjælp og bistand, hvis behovet 

skulle opstå. Vores lokale sagsbe-

handlere opdateres løbende gen-

nem hovedforeningens efteruddan-

nelse for sagsbehandlere. Kred-

sens sagsbehandling følger DLF’s 

regelsæt for god sagsbehandling. 

Kredsen har tegnet rådgivningsfor-

sikring. 

Diagrammet viser en markant pro-

centvis stigning i afsked/

fratrædelse og i sygdom/stress i 

2017 i forhold til 2016. 

Frederikssund Lærerkreds vil arbejde for at: 

 Styrke og kvalificere debatterne i faglig klub mhp. at give TR klare mandater til fortsat at 
søge kollektive løsninger 

 Fastholde den høje organisationsprocent, det store medlemsengagement og 
aktivitetsniveau 

 Styrke kommunikationen mellem medlemmer, TR og kreds 

 Gøre medlemskab af DLF til det naturlige valg for alle under vor overenskomstområde  

Aktiviteter 

 Kredsen holder årligt et medlemskursus med overnatning på Hotel Frederiksdal med forskelligt 

fagligt og pædagogisk indhold 

 Tre årlige pensionistarrangementer 

 Et årligt deltagerbetalt arrangement for skolebestyrelser, skoleforvaltning og politikere med et 

aktuelt pædagogisk og /eller skolepolitisk indhold  

 Netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og trioen (TR, AMR og skoleleder) 

 1 årlig styrelseskonference med politiske og faglige drøftelser og forskellige uddannelsesaktivi-

teter samt heldagskurser for tillidsrepræsentanterne. Kredsen bidrager endvidere aktivt i de ny-

valgte tillidsrepræsentanters grunduddannelse  

 Kredsen deltager i FAK-Nordsjællands (Foreningen af kredse i Nordsjælland) mødeaktiviteter, 

pædagogisk forum, arbejdsmiljø forum og de årlig konference samt FAK’s Store Kursus for til-

lidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer 

 Månedlige styrelsesmøder, temamøder for styrelsen og netværksmøder for tillidsrepræsentan-

ter 

 Kredsen afholder møder med særlige medlemsgrupper 

 Der afholdes faglige fyraftensmøder for medlemmerne med faglige oplæg og drøftelser samt 

socialt samvær  

 Kredsen indsamler information og materiale fra skolerne herunder opgaveoversigter til brug i 

forhandlingerne med kommunen 

 Kredsens forretningsudvalg deltager i kurser og konferencer udbudt af DLF, LP og DLF-a 

 Kredsens kongresdelegerede deltager i kongres og de kongresforberedende møder 

Faglig klub 

Arbejdet i faglig klub er blevet mere centralt og vigtigere end nogensinde. Det er vigtigt, 

at vi kan samle så stor opbakning om faglig klub som overhovedet mulig. Gennem en fortsat høj 

organisationsprocent på arbejdspladserne og en stærk faglig klub kan vi fastholde de kollektive 

løsninger på fælles problemer. Vi må værne om vort fællesskab og den interne solidaritet omkring 

vilkårene for vores opgaveløsning. ”Har en kollega et problem med sine arbejdsvilkår, har vi alle et 

problem”. Vi må møde ledelsen med fælles holdninger og krav til ordentlige arbejdsforhold og et 

ordentligt og sundt arbejdsmiljø. Der, hvor vi som fælles fagforening ikke kan komme igennem 

med centrale eller kommunale løsninger, skal vi som fagforening være den organiserende kraft  i 

form af støtte og hjælp til, at faglig klub kan lykkes med lokale initiativer og arbejdet med at skaffe 

lige og gode vilkår for opgaveløsningen. 

Kun ved fælles indsats på alle niveauer kan vi komme igennem med vore krav. 
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