
 Frederikssund  Lærerkreds Oktober 2019 

 

Kredsnyt - medlemsblad 
for Frederikssund Lærer-
kreds. Følg også med på  

Facebook 
DLF InSite 
www.dlf37.dk 

Nyt fra kredskontoret 

skolemøderne. Vi vil også 
få besøg af Helle Hein, som 
skal holde oplæg om god 
ledelse af lærere. Vi håber, 
at alle deltagere får inspira-
tion til det fortsatte arbejde 
og samarbejde, som skal 
bidrage til at gøre det at-
traktivt at være såvel elev  
som folkeskolelærer i Fre-
derikssund kommune. 
 

Som opfølgning på ”Ny 
Start møderne” på skolerne 
afholder Frederikssund Læ-
rerkreds konference for TR, 
AMR, skoleledere, skole-
chef m.fl.  
På konferencen skal vi eva-
luere samarbejdet om ar-
bejdstid og administrationen 
af vores nye aftale ud fra det 
formål, vi havde med os fra 

Næstformand Rikke Beier 
har søgt nye udfordringer på 
Bornholm, og Jesper van 
Vliet Tews har derfor over-
taget posten som næstfor-
mand i Frederikssund Læ-
rerkreds.  
Rikke sagde farvel til kolle-
gaer og samarbejdspartnere 
ved en reception på Marien-
lystskolen 3.9.2019.  
Allerede dagen efter var der 
afskedsreception på Jægers-
pris Skole for vores sagsbe-
handler gennem mange år 
Jens Erik Ellegaard Jensen. 
Jens Erik modtog dronnin-
gens fortjenstmedalje på da-
gen. Pia Tjagvad, som er TR 
på Trekløverskolen afdeling 
Falkenborg, bliver ny sags-
behandler på kredskontoret.  
Endvidere blev der ved den 
ekstraordinære generalfor-
samling i august valgt ny 
kasserer. Valget faldt på 

Ny start konference  

Løn pr. 1. oktober 
Opdateret løntabel er sendt 
til skolerne. Her kan du se  
betydningen af de aktuelle 
lønstigninger. Denne gang 
er det særligt børnehave-
klasselederne, som vil op-
leve en pæn lønstigning. 

Vigtige datoer i 
2019: 
Medlemskursus: 
22. 11. - 23. 11.  
Valg til hovedsty-
relsen: 
21. 11. - 3. 12.  

Anna Poulsen fra Kær-
holm Skole afdeling Køl-
holm.  
Velkommen til vores nye  
forretningsudvalgsmed-
lemmer og tak til Rikke og 
Jens Erik for jeres store 
indsats for medlemmerne i 
Frederikssund. 

Skoleleder Nina Faxe overrækker medaljen 



Kredsnyt side 2 

Adresse: Jernbanegade 38, 2. sal. 
Frederikssund   
Tlf: +45 47 31 33 69.  
Mail: 037@dlf.org  
FB: Frederikssund Lærerkreds 
Hjemmeside: www.dlf37.dk 
Kredsformand: Regitze Flannov    

Fredag den 27. 9. 2019 var 
der åbent hus på kredskon-
toret, hvor alle medlemmer 

og venner af Frederikssund 
Lærerkreds var velkomne til 
at komme forbi vores nye 
fine nye lokaler i Jernbane-
gade. 

Vi havde blandt andre besøg 

af konstitueret viceborgme-
ster Tina Tving Stauning, 
som medbragte en fin ind-
flytningsgave.  

Åbent hus i 
kredsens nye 
lokaler 

Nationale test 
- frivillige eller obligatoriske? 

Frederikssund Kommune har ligesom Albertslund, Hvid-
ovre, Randers, Århus, Sønderborg, Esbjerg, Kerteminde, 
Vejle og Næstved fået afslag på ansøgningen om dispen-
sation for kravet om at deltage i de nationale test.  
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil  anerkender, at de nationale test er mangelfulde og 
skal erstattes af et mere brugbart evalueringsværktøj.  

Hun kan ikke sige noget om, hvornår hun kan præsentere 
en erstatning for de nuværende test. ”Det er vigtigere, at et 
nyt system bliver gennemtænkt og får bred opbakning, end 
at det er hurtigt færdigt”. Se link. 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommuner-faar-afslag-paa-droppe-nationale-
test-i-folkeskolerne  
 
I Frederikssund kommune udtaler vores kommunale læse-
konsulent Jane Nielsen:  
 
”De frivillige test er frivillige – og I bestemmer selv på 
skolerne i hvilket omfang I vælger at anvende dem. 
Det er korrekt, at det tidligere blev forventet, at skolerne 
brugte både de obligatoriske og de frivillige nationale 
test; men i dag kan I selv vurdere, hvad der en mest me-
ningsfuldt i jeres evaluering af elevernes faglige udvikling. 
 De obligatoriske nationale test er naturligvis fortsat obli-
gatoriske” 

Vi er meget glade for de nye 
lyse og indbydende lokaler. 
Nåede du ikke forbi den 27. 

9. er du naturligvis altid vel-
kommen til at komme forbi 
en anden gang! 
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