
 
 

Vupti – så er vi tilbage igen, til et nyt og forhåbentligt spændende skoleår! 
 

Jeg håber, at I har nydt den varme ferie og er kommet godt fra start på skolerne. 

Og det kan godt blive et rigtig spændende år for lærerforeningen og lærerne. Som Per Fibæk 

fremhævede på vort debatmøde (se omtale nedenfor), så er der sat en ny dagsorden for 

folkeskolen; en ny megatrend er på vej i den danske folkeskole. Dette understøttes af, at KL 

og DLF med OK18 blev enige om at nedsætte en arbejdstidskommission, som skal 

understøtte en folkeskole, der kan fastholde og rekruttere dygtige og engagerede lærere, og 

som har rammer, der understøtter, at lærere og ledelse kan lykkes med deres opgave. 

OK-forliget om arbejdstid beskriver også, at parterne forpligter sig til et styrket samarbejde 

lokalt mellem kommuner og kredse og et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem TR og 

skoleleder. 

Så på den baggrund ser vi frem til, at vi kommer i gang med drøftelser med Kalundborg 

Kommune. 

Den 30.-31. august afholder DLF en konference, hvor hovedstyrelsen mødes med kredsenes 

næstformænd og formænd for at drøfte og inspirere hinanden til dette arbejde. 

I Kalundborg Lærerkreds har vi allerede haft en del udadrettede initiativer, nævnes kan bl.a. 

vores stand på Høng-folkemødet, underskriftindsamling for en arbejdstidsaftale, 

medlemsmøde med Gordon fra hovedstyrelsen, debatmøde med Per Fibæk, samt flere 

avisartikler. Derudover har vi en del mere indadrettede og uformelle aktiviteter. 

Det er kredsstyrelsens og min vurdering, at rigtig mange forhold samlet signalerer en 

vending og en retning, der kan skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne og dermed løfte 

folkeskolen. Det kan godt blive hårdt arbejde og vi kan også få brug for jer…..men fingrene 

er krydsede… 

Karen Sørensen, kredsformand 

 

 

”Folkeskolen skal lykkes – hvad skal der til?” 
 

Debatmøde med ca. 50 deltagende lærere, politikere og ledere tirsdag den 14. august, hvor 

Per Fibæk Laursen holdt et spændende oplæg om udviklingen i de pædagogiske megatrends 

inden for de sidste cirka 50 år.  

 

Nordvestnyt skrev bl.a. følgende om det fine arrangement: 

”Ifølge professoren herskede der i Danmark indtil 1994 det, han kalder »den 

reformpædagogiske megatrend«. Den slog for alvor igennem i 1960'erne og 1970'erne, og 

satte elevens spontanitet og medindflydelse i fokus. 

I 1994 blev den dog afløst af det, han kalder »den teknokratiske megatrend«, hvor fokus 

ligger på bl.a. de førnævnte test, men også på flere undervisningstimer og mindre 

forberedelsestid som følge af folkeskolereformen i 2013. 

Den stigende kritik af udviklingen med test og reformer over de seneste år gør dog, at 

professoren tror, at vi nu kan stå over for en ny stor dominerende trend i den danske 

folkeskole. Hvad den indeholder, handlede anden halvdel af debatmødet om. Her lagde 

professoren ikke mindst op til, at de fremmødte debatterede, hvad en sådan ny trend vil 

indeholde.” 
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”Ifølge Marianne Labuz burde der være mere fokus på begrebet metodefrihed, der betyder, 

at lærerne har større mulighed for selv at forme og tilrettelægge deres undervisning. Det 

sidste gav Per Fibæk Laursen hende ret i. Han mener, at politikerne har undervurderet 

betydningen af reduktionen i lærernes forberedelsestid, der kom som følge af 

folkeskolereformen fra 2013. 

- Christiansborg-politikernes manglende forståelse for lærernes forberedelsestid har hele 

tiden undret mig. Reformen betød jo reelt, at eleverne fik flere timer, men at deres timer nu 

er dårligere forberedt, sagde han.” 

 

”Per Fibæk Laursen afsluttede med en opsummering af debatten. 

- Metodefrihed, tillid til lærerne og mere fokus på, hvad der sker i klasselokalet og ikke 

udenfor, kan være elementer, som en ny megatrend skal indeholde, sagde han.” 

Lone Varming, næstformand 

 

 

 

Opgørelse af arbejdstid 17/18 og opgaveoversigt 18/19 

 
Hvis du ikke har modtaget, så skal du inden for allernærmeste tid modtage en opgørelse af 

din arbejdstid for skoleåret 17/18, opgjort pr. 31.7.18. 

Det er vigtigt at du tjekker, at den er korrekt, og at alle tillagte timer og tillæg er påført. Brug 

din TR!  

Kredsen har bedt tillidsrepræsentanterne om at sørge for, at vi får jeres opgørelser, således at 

vi kan danne et overblik, bl.a. i forhold til antal undervisningstimer. Så husk at aflevere din 

opgørelse til din tillidsrepræsentant. 

Forud for normperioden, som starter 1.8., skal lederen udarbejde en opgaveoversigt på 

baggrund af den dialog, som har fundet sted mellem leder og lærer. Du skal altså have 

modtaget en opgaveoversigt, som indeholder de opgaver, du som udgangspunkt skal løse i 

skoleåret. Det er vigtigt, at du læser din opgaveoversigt igennem, og taler med din TR, hvis 

du synes, at den er uklar.  

Særligt skal du være opmærksom, hvis du skal på lejrskole, idet der med OK18 kom en ny 

og betydelig bedre afregning. Lejrskole afregnes med 14 arbejdstimer og 10 timers 

rådighedstjeneste pr. døgn. Rådighedstjenesten medregnes med 1/3 og du kan vælge timerne 

indregnet i arbejdstiden eller udbetalt.  

Som en del af det kommende arbejde med arbejdstid – både lokalt og centralt, har DLF brug 

for det bedste grundlag. Derfor har vi bedt TR om at indsamle jeres opgaveplaner. 

Karen Sørensen, kredsformand 

 

 

Lærerforeningens kommunikation med medlemmerne 

sker på DLFInSite 

 

Fra 1.august anvender kredsen ikke mere skolekom, men overgår til al information på 

foreningens kommunikationsplatform, som er således opbygget, at du automatisk er tilmeldt 

platformen via den mailadresse, som du har i medlemssystemet og derfor modtager al 

information fra både hovedforening og kreds her.  

Ligeledes er jeres faglig klub oprettet, således at TR kan anvende denne til jeres interne 

kommunikation på skolen. 

 

Hvis du endnu ikke har været på DLFInSite, så få hjælp af din TR. 

I vores Nyhedsbrev nr. 6/2018 var en udførlig beskrivelse af DLFInSite, herunder hvordan 

du kan hente app til InSite. 

Karen Sørensen,  

kredsformand 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Åbningstider 

Kredskontoret: 

Mandag 10-15 
Tirsdag 10-15 

Onsdag 10-17 
Torsdag10-15 

Fredag 9-13 
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