
 

 

 

Din hverdag og dine oplevelser er vigtig viden for os – for DLF! 
Det er virkeligheden og den er vigtig for os at kende, når vi lokalt og centralt snakker med 

politikere og forhandler – og når overenskomstforhandlingerne starter sidst på året. 

Derfor skal du bruge lidt tid – ca. 10 min. på at besvare det spørgeskema, som DLF sendte til 

dig d. 24. august. 

Hvis du ikke har modtaget skemaet, så tjek om du har oplyst den rigtige e-mailadresse til 

DLF. Det gør du ved at gå ind på DLF’s hjemmeside og logge dig ind på ”Min side”.  

Du kan også skrive til: dlf-survey@dlf.org 

Svarfristen er 7. september – husk det nu! 

 

 

Beskikkede censorer – noget for dig? 
Censorformandskabet søger beskikkede censorer til læreruddannelsens censorkorps for peri-

oden 2018 – 2022.  

Der søges både censorer til faget praktik og til læreruddannelsens undervisningsfag. 

Det er i foreningens interesse, at censorkorpset består af dygtige censorer, som har kendskab 

til folkeskolens praksis. 

Ansøgningsfristen er 15. september 2017.08.29 Er du interesseret – så kontakt kredskontoret. 

Du kan også læse mere på www.laerercensor.dk 

 

 

Lærertræf 2017 – afholdes 16. november i Odense Congres Center. 
Der er stadig ledige pladser, og tilmeldingsfristen er forlænget til 15. september. 

Temaet for træffet er ”Undervisning af alle elever” - med fokus på klasseledelse af det mul-

tidifferentierede læringsrum. En af de største udfordringer for lærerne er klasseledelse af 

mange elever med forskelligrettede behov. 

Mange dygtige forskere og fagpersoner vil deltage på Lærertræffet og der vil være god mu-

lighed for dialog om skoleudvikling med forskere, eksperter – og din leder og dine kolleger? 

Læs mere om indhold og tilmelding: www.dlf.org/lærertræf 

 

 

Ændringer i kredsstyrelsen 1. september 

 

Elsebeth har valgt at gå på pension 1. oktober – og afholde ferie 

i september. Derfor indtræder 1. suppleant Marianne Labuz i 

kredsstyrelsen pr. 1. september. 

 

Vi tager i kredsstyrelsen behørigt afsked med Elsebeth, men 

også her skal lyde en stor tak for dit altid store, optimistiske, 

konstruktive og perfektionistiske arbejde for DLF og for fælles-

skabet i kredsen. Vi ønsker dig alt det bedste og mange gode 

oplevelser. 

Samtidig velkommen til Marianne, som uden betænkning overtager alle Elsebeths funktioner 

– det skal nok blive godt! 

Karen Sørensen, kredsformand 
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26. Årgang 

 
Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
31. august 2017 

 

 

 
Møde for nye 

Medlemmer: 
13. september 

Kl. 16.15 

Få indbydelse 
Hos din TR 

 

 
 
 

 
Før-kongres 

Møde 

Drøft   
kongresemner 

– herunder 
OK-krav –med 

de kongres 

delegerede  
2. oktober  

kl. 16.15 
 

 

 
 

 
Åbent  

Medlems 
kursus 

4.-5. novem-

ber 
På Hotel 

Storebælt 
Nyborg 

Få invitation 

hos din TR 

 

 
 

 
Åbningstider   

Kredskontoret:  

Mandag 10-15 
Tirsdag 10-15  
Onsdag 10-17 
 Torsdag10-15 

Fredag 9-13 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206273327785371&set=a.1475053409583.60352.1631137538&type=3&source=11&referrer_profile_id=1631137538
mailto:dlf-survey@dlf.org
http://www.laerercensor.dk/
http://www.dlf.org/lærertræf


 

 

Bogserien Pædagogisk rækkevidde 
Så er den 4. bog udkommet: Læring i praksis, skrevet af Ole Lauridsen.  

Som medlem af DLF får du bøgerne gratis. Du skal logge dig ind på Min side – via DLF’s 

hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 24. august 

løb vores arrangement 

 

”Hvad skal vi med skolen…?” 

”Karakterer og  

karakterdannelse” 
 

 

af stablen i Vor Frue Kirke. 

 

 

 

 

 

Mødet var kommet i stand i samarbejde med Folkekirkens skoletjeneste og forældre fra sko-

lebestyrelserne. 

 

Ca. 50 lærere, skoleledere, pædagoger, forældre og politikere fik et spændende oplæg af Per 

Schultz Jørgensen om, hvordan vi ruster børn til at klare sig i den moderne, kaotiske verden. 

Hvordan vi lærer dem at bære deres egen pose, selv om de er trætte. Uden at vi som voksne 

behøver at være autoritære på den gammeldags måde. Mette With Haagensen fra ”Skole og 

forældre” talt om vigtigheden af samarbejdet med forældrene – og til sidst havde Hans Søie 

fra Kalundborg Erhvervsråd et kort indlæg om erhvervslivets forventninger til de unge. Peter 

Abildgaard, rektor på Kalundborg Gymnasium, styrede debatten i den sidste lille time. I Ka-

lundborg Lærerkreds håber vi at mødet bare var starten på en forsat diskussion om, hvad vi 

skal med skolen – ud over at måle og veje. Hvis nogen har ideer til næste års møde, er vi 

meget modtagelige – send fx til 053@dlf.org. 

Lone Varming,  

Kredsstyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Lærernes 
Pension 

afholder 

seniormøde 
for overens-

komstansatte 
over 58 år. 

14. september 
kl. 16.30 i 

Korsør 

https://lppens
ion.dk/aktuelt

/arrangement
er/seniormod

e-7/ 

 
 

 
 

 
 

 

 
Kalundborg 

Lærerkreds 
Nytorv 8,1 

Kalundborg 

Tlf.  
5951 5112 

053@dlf.org 
 

Hjemmeside: 
www.kreds53.

org 
 
 

 
DLF: 

www.dlf.org 
 

 

 
 

 
Pensionister: 

Læseklubben 
mødes 1. gang 

6. september 
På 

kredskontoret 
tjek vores 

hjemmeside 
for mere 

information 
eller ring 

59 51 51 12 
 

mailto:053@dlf.org
https://lppension.dk/aktuelt/arrangementer/seniormode-7/
https://lppension.dk/aktuelt/arrangementer/seniormode-7/
https://lppension.dk/aktuelt/arrangementer/seniormode-7/
https://lppension.dk/aktuelt/arrangementer/seniormode-7/
https://lppension.dk/aktuelt/arrangementer/seniormode-7/
mailto:053@dlf.org
http://www.dlf.org/

