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Frederikssund Lærerkreds

God jul og godt nytår!
Året 2020 har på alle måder været uden sidestykke. I Frederikssund, i Danmark og hele verden
har coronapandemien vendt op
og ned på vores liv.
Gang på gang har lærerne og
skolerne skulle omstille sig og
organisere sig på nye måder.
Senest her op til jul. Alle har
ydet en ekstraordinær stor og
professionel indsat og I kan være stolte af jeres bidrag i en
svær tid.
Vi ønsker jer alle en dejlig og
velfortjent juleferie, og ser frem
til et forhåbentligt mere normaliseret 2021.

Frederikssund Lærerkreds har underskrevet
”Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Frederikssund Kommune”

Paw Holze Nielsen, Børne og skolechef / Jesper van Vliet Tews, Kredsformand Frederikssund Lærerkreds

Frederikssund Lærerkreds og Frederikssund Kommune har i den seneste tid forhandlet om en ny lokal arbejdstidsaftale. Vi er glade for
at kunne meddele, at aftalen nu er underskrevet. I den forbindelse vil
vi gerne kvittere for det gode samarbejde med Frederikssund Kommune og skoleforvaltningen.
I den nye aftale om arbejdstid har vi bl.a. implementeret den centrale
arbejdstidsaftale A20. Samarbejdssporet og processerne omkring
skoleårets planlægning, centralt og lokalt på skolerne, er beskrevet
og skemalagt i et årshjul. Puljerne til undervisning (max.780 for lærere/840 for Bh. Klasseledere), 400 timer til forberedelse og 500 timer til lærerens øvrige opgaver er uændret og lærerne har fortsat tid
på alle opgaver på opgaveoversigten. Blot for at nævne nogle væsentlige overskrifter. Nærmere info følger i det nye år.

Ny centerchef for center
for børn og skole.
Skolechef gennem de seneste 4½
år Paw Holze Nielsen stopper med
udgangen af december måned.
Frederikssund Lærerkreds vil gerne takke Paw for samarbejdet og
ønsker ham held og lykke i hans
nye stilling i Frederikssund Kommune.
Ny børne og skolechef fra 1.januar
2021 er Trine Venbjerg Hansen.
Hun kommer fra en stilling som
Sekretariatschef for børns trivsel
og læring i Vordingborg Kommune. Vi byder Trine velkommen og
ser frem til samarbejdet omkring
Folkeskolen i Frederikssund.
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