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Kreds 37 ønsker alle  

”God Jul og Godt Nytår” 

Finder du det ikke her...så 
finder du det helt sikkert på 
kredsens hjemmeside 

www.dlf37.dk 
eller bliv ven med Dan-
marks Lærerforening Kreds 
37 på Facebook 

I november og december måned 
har parterne, der har forhandlet 
planlægningsgrundlaget (kreds og 
kommune) været rundt på alle 
skoler for at mødes med tillidsre-
præsentanter og ledere. På møder-
ne har vi delt erfaringer og ud-
vekslet gode idéer om skolernes 
planlægning af arbejdstiden. Hvor-
dan får man en hensigtsmæssig og 
god dialog om opgaveoversigten? 
Hvordan planlægges timerne til 
fælles forberedelse og teamsamar-
bejde? Hvad med forældresamar-

bejdet? Hvordan gøres arbejdsti-
den op i et overskueligt system? 
Alle temaer, som også er yderst 
velegnede til gode lokale dialo-
ger på skolerne.  
Hvis der er knaster, uafklarede 
spørgsmål mv. - så er vi helt eni-
ge med kommunen om, at vi 
sammen tolker og løser proble-
merne. Derfor opfordres også 
alle medlemmer til at gå til plan-
lægningsgrundlaget i den ånd, så 
vi ikke danner myter og oparbej-
der frustration, der kan tages i 
opløbet.  

Vi samarbejder 
om arbejdstiden 

Information til ældre 
aktive medlemmer 
Kredsen har udfærdiget en lille 
folder med relevant information 
til vore ældre medlemmer. Du 
kan få den enten ved at henvende 
dig til din tillidsrepræsentant el-
ler i kredsen. Du kan også down-
loade den fra kredsens hjemme-
side eller scanne nedenstående 
QR-kode.  
I folderen kan du læse om senior-
dage, aldersreduktion, overgan-
gen til pension eller efterløn, 
medlemskab af Danamarks Læ-
rerforening centralt samt Frede-
rikssund Lærerkreds som pensio-
nist mm. 

Digital læringsplatform Min Uddannelse 
Alle kommuner skal være i gang 
med at udbrede læringsplatforme-
ne, og alle skoler skal have ad-
gang til en læringsplatform med 
udgangen af 2017. I Frederikssund 
kommune har man valgt Min Ud-
dannelse. 
Der er ikke lavet centrale regler 
for, hvordan læringsplatformene 
skal bruges, men kommunen kan 
opstille egne regler. I Frederiks-
sund kommune har kredsen arbej-
det for, at Min Uddannelse indfø-
res efter ”cirkulæret for sund for-
nuft” - altså i et tempo og en form, 
som giver mening på skolerne. 

Derfor lægges der i høj grad op 
til at tage spørgsmålet op lokalt 
på lærermøder, i faglig klub eller 
i MED udvalget.  
Gode spørgsmål kunne være: 
Hvordan sikrer vi, at brugen af 
platformen understøtter kvalite-
ten i undervisningen? 
Hvilke funktioner i platformen 
tager vi i brug hvornår - og til 
hvad? 
Hvordan ønsker vi, at platformen 
skal spille sammen med relatio-
nen til eleverne og samarbejdet 
med forældrene? 
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til de professionelle og ikke 
mindst at lade udviklingen få 
grobund på lærerværelserne, så 
implementering af nye tiltag får 
den nødvendige forståelse og op-
bakning fra de professionelle, der 
skal arbejde med det i hverdagen.  
Både Udvalgsformanden og sko-
lechefen gav udtryk for en stor 
tillid til lærernes faglighed. Beg-
ge udtrykte et ønske om at tilba-
geføre ansvar og indflydelse til 
skolerne og lærerne, samt var 
meget tydelige omkring, at ud-
fordringerne omkring folkesko-
len skal løses i fællesskab. 
Regitze sluttede af med at kon-
statere, at det er beklageligt, at 
folkeskolereformen ikke er fi-
nansieret, samt at der er for man-
ge opgaver til lærerne. Men in-
denfor rammerne af det lokale 
råderum skal vi være parate til at 
prioritere og vælge de indsatser 
ud, som giver bedst mening. 
 
Der var mange gode spørgsmål 
og kommentarer fra salen, og 
vores paneldeltagere fik helt sik-
kert kvalificerende input med 
hjem.  
 
Tak til alle for det store engage-
ment. Folkeskolen er en hjerte-
sag. 

Spændende paneldebat på medlemskurset 

De 6 ferieuger  
Er du ansat igennem et helt ka-
lenderår, opsparer du retten til 6 
ugers ferie med løn i det efterføl-
gende ferieår, fra 1. maj til 30. 
april. De 5 ugers ferie er i Frede-
rikssund kommune placeret som 
kollektiv ferielukning med 4 uger 
i juli måned og 1 uge i vinterferi-
en i uge 7. Den 6. ferieuge kan 
du ønske at afholde eller få udbe-
talt ved ferieårets afslutning, el-
ler evt. aftale, at den flyttes til 
det kommende skoleår. Ledelsen 
vil, i forbindelse med skoleårets 
planlægning og senest 1. maj, 
forhøre sig, om du ønsker enten 
det ene eller det andet. 
Hvis du vil holde den 6. ferieuge, 
skal du give din leder besked om 
tidspunktet så tidligt som muligt 
i løbet af ferieåret. Du kan afhol-
de ugen samlet eller som enkelt-
dage. 

Lørdag formiddag på det netop 
afholdte medlemskursus på Ho-
tel Frederiksdal, var der invite-
ret til paneldebat om fremtidens 
folkeskole i Frederikssund. 
 
Kredsen havde inviteret forman-
den for uddannelsesudvalget Anne
-Mette Risgaard Schmidt (V), sko-
lechef Paw Holze Nielsen, skolele-
der Allan Carlsen samt formanden 
for foreningen Folkeskoleforældre 
Cecilia Lucia Fava til sammen 
med vores kredsformand, Regitze 
Flannov og salen at drøfte Folke-
skolen i Frederikssund kommune. 
Hvordan samarbejder vi om at nå 
de satte mål. Hvilke tiltag er vigti-
ge og ikke mindst, er der tiltag, der 
ikke giver mening i hverdagen, 
som vi kunne nedprioritere? 
Først konstaterede panelet glæde 
over det positive og konstruktive 
samarbejde, der var kommet i 
stand mellem kreds og kommune, 
som havde ført til en fælles aftale 
om et nyt planlægningsgrundlag. 
Alle så dette grundlag som en ny 
start og et godt udgangspunkt for 
udviklingen af folkeskolen i Fre-
derikssund. Ligeledes var der ros 
til Planlægningsgrundlaget fra 
Skolelederne, der i udgangspunk-
tet var skeptiske i forhold til en 
fælles aftale, men mente, at i vores 
situation var Planlægningsgrundla-
get både håndterbart og en nød-
vendighed for at skabe et fælles 
udgangspunkt.  
Regitze pointerede, at aftalen hav-
de fjernet en hel del af den ”støj”, 
der forstyrrede ledere, lærere, 
kreds og kommune i at koncentre-
re sig om at lave god skole og god 
undervisning. Endvidere kvittere-
de hun Anne-Mette Risgaard 
Schmidt for at komme lærerne i 
møde og for at indlede et kon-
struktivt samarbejde med Frede-
rikssund Lærerkreds.  
Paneldebatten satte fra alle parter 
et skarpt fokus på nødvendigheden 
af at skabe ro på området, at lytte 

Tillykke til afd. Marienlyst, der vandt den Gyldne dansesko 


