
 

 

Spørg din kandidat – før du stemmer  

 
Når du skal stemme den 21/11, vil vi anbefale, at du lige 

slår et smut forbi https://www.folkeskolen.dk/KV17 og 

tjekker, hvad din kandidat svarer ang. sine holdninger til 

folkeskolen i Kalundborg. 

Hvis du skal til valgmøde, kan du fx spørge til elevrettighederne, som DLF har fremhævet 

som vigtige for en god skole.  De 8 overskrifter er: 

 Færre elever i klasserne 

 Undervisning tilpasset den enkelte 

 Trivsel blandt alle elever 

 Inddragelse af alle elever 

 Et godt samarbejde mellem forældre og skole 

 En individuel plan for elever med særlige behov 

 Uddannede lærere 

 Gode fysiske rammer og et godt indeklima 

 

Du kan læse en uddybning af punkterne på dlf.org/elevrettigheder.  

Lone Varming,  

kredsstyrelsesmedlem 

 

DLF’s medlemsundersøgelse om medlemmernes arbejdsforhold 
Foreningen i gang med at gennemføre en stor spørgeskemaundersøgelse om medlemmernes 

arbejdsforhold blandt samtlige ca. 45.000 medlemmer i fraktioner 1 og 2, som er ansat på en 

kommunal folkeskole eller en kommunal/regional specialskole for børn. 

 

Desværre er svarprocenten stadig lav. Derfor er der d. 2. november udsendt en ny mail med 

link til spørgeskemaet til de medlemmer, der ikke har besvaret undersøgelsen endnu. Du har 

nu mulighed for at svare på undersøgelsen til og med den 23. november. Svarprocenten for 

hele landet er kun 20, men svarprocenten i Kalundborg kommune var 2. november helt nede 

på 18,7%! 

 

Jeg ved, at I har meget travlt, og vi skriver kun til jer igen, fordi denne undersøgelse er me-

get vigtig for at skabe viden om medlemmernes arbejdsforhold. Vi håber, at I vil hjælpe os 

med at sikre en højere svarprocent, eksempelvis ved at huske hinanden på, at undersøgelsen 

er genudsendt – og huske hinanden på at besvare. 

 

I Kalundborg Lærerkreds modtager vi udtræk af undersøgelsen for Kalundborg Kommune. 

Det kan vi bruge politisk og ift. drøftelserne med kommunen om lærernes arbejdsforhold – 

men det kræver en højere svarprocent! 

 

Eventuelle henvendelser fra medlemmer om undersøgelsen kan rettes til dlf-survey@dlf.org 

eller Liv Sonne Hendrup, lsh@dlf.org. 

Karen Sørensen, 

kredsformand 
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Nr. 18 

 

26. Årgang 

 
Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
16. november 2017 

 

 

 

 
 

Møde for 

Børnehave 
Klasselederne 

Med hoved-

styrelsesmed-
lem 

Ulla Kock. 
04.12.17 

16.30-18.30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sæt X 
22. januar 

2018 
Kl. 17.00 

Medlemsmøde 

med Anders 
Bondo om 

OK18 på 
Svinninge 

Skole 
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Medlemsundersøgelse 
 
 

I løbet af uge 47sender vi i lighed med tidligere år medlemsundersøgelse ud til alle  

om det psykiske arbejdsmiljø, samt kommunikationen mellem Kalundborg Lærerkreds 

og medlemmerne. 

 

Vi håber, at I alle vil give jer tid til at besvare undersøgelsen. 

Det tager max. 5 minutter at svare. 

 

Vi bruger både undersøgelsen, når vi skal dokumentere for politikere og direktører, hvordan 

det psykiske arbejdsmiljø opleves af medlemmerne og i vores eget arbejde på kredskontoret 

med lærernes psykiske arbejdsmiljø. 

 

Desuden er det også vigtigt for vores eget arbejde at vide hvordan  

kommunikationen mellem Kalundborg Lærerkreds og dig som medlem opleves. 

 

Der vil være en præmie til den lille og den store skole/arbejdsplads med højest svarprocent. 

Anita Rathje, kasserer 

 

 

 

 

 

Min side – tjek lige! 

 
Du har din egen side i DLF’s medlemssystem.  

 

Du finder den ved at gå ind på www.dlf.org og i højre side trykke på Min side. 

 

Vi vil bede dig gå ind og tjekke, om oplysningerne er korrekte. Især er det vigtigt, at din 

mailadresse er korrekt, da den anvendes, når foreningen udsender breve og spørgeundersø-

gelser til dig. 

Desuden påtænker vi fra kredsens side, at vi i nærmeste fremtid overgår til at udsende vores 

Nyhedsbreve til medlemmerne direkte, og da vil det også være mailadressen i medlemssy-

stemet, som bruges. 

 

Lånebøger 

Vi har oprettet et lille bibliotek, hvor medlemmer kan låne ganske interessante bøger. Låne-

tiden er max. 1 måned. Henvend dig til kredskontoret. 

Søren og Mette i benlås: En kritisk krønike om folkeskolen, lærerlockouten og new public 

manegement.  

 Din TR har også fået et eksemplar til skolen, som du kan låne. 

 

Fællesskabets skole: 14 fortællinger til politikere og vælgere. (Bogen kan også hentes 

som E-bog på DLF’s hjemmeside) 

Karen Sørensen, kredsformand 

 

  
 

 

 
 

 
Kalundborg 

Lærerkreds 

Nytorv 8,1 
Kalundborg 

Tlf.  
5951 5112 

053@dlf.org 
 

Hjemmeside: 

www.kreds53.
org 

 
 

 
 

DLF: 

www.dlf.org 
 

 
 

 
 

 
 

Åbningstider   

Kredskontoret:  
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15  
Onsdag 10-17 

 Torsdag10-15 
Fredag 9-13 

 

 

 
 

 
 

PENSIONIST 

Der er sendt 
Indbydelse ud 

til årets jule-
frokost til al-

les mailboks. 

Obs 
STADIG 

LEDIGE 
PLADSER 
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