
 

 

 

Evaluering af lokalaftale 

 
Vores lokalaftale om arbejdstid skal evalueres her i første kvartal, og vi har iværksat en pro-

ces i samarbejde med direktøren. 

 

Det er aftalt, at der evalueres ud fra følgende: 

 Hvordan oplever lærere og ledere at målsætninger og hensigtserklæringer slår igen-

nem og udmøntes konkret, bl.a.: 

- Lærernes mulighed for at forberede og efterbehandle undervisningen 

- Tid til individuel og fælles forberedelse 

- Dialog om opgaveoversigten ifm. skoleårets planlægning 

- Dialog ved ændringer i opgaveoversigten 

- For nyansatte: kommentarer til mentorordning 

 Andre bemærkninger til lokalaftalen? 

Hvis det ikke allerede er sket, så vil skoleleder og tillidsrepræsentant på et kommende læ-

rermøde/personalemøde præsentere ovenstående oplæg. 

Efterfølgende vil tillidsrepræsentanten indkalde til faglig klub møde, hvor I drøfter ovenstå-

ende, så I kan klæde tillidsrepræsentanten på til den videre proces, hvor vi dels drøfter det 

her i kredsen på et TR-møde, dels er alle TR’er og skoleledere indkaldt til møde 17. marts. 

 

Evaluering af lokalaftalen er vigtig, når vi skal arbejde videre med at sikre lærernes arbejds-

vilkår, kvalitet i undervisningen og professionel kapital. 

Derfor vil jeg opfordre dig til at deltage i evalueringen, ved at sørge for, at du tilkendegiver 

dine oplevelser og udfordringer overfor din TR. 

 

HUSK: En evaluering skal både indeholde det, som man oplever ikke virker, men en evalue-

ring skal også indeholde det, som du har oplevet at lokalaftalen har gjort godt – for det un-

derstøtter, at aftaler er med til at sikre rammerne for lærernes arbejde. 

Det er vigtigt at få dét frem, som ikke virker efter de bestemmelser og hensigter, der er be-

skrevet i lokalaftalen – men også vigtigt at få det frem, som du har oplevet som en lettelse 

eller et gode i hverdagen. 

 

 
Undervisningstimetallet 20/21 og afholdelse af 6. ferieuge. 

Disse to emner fylder aktuelt rigtig meget i denne tid, i forbindelse med skoleårets planlæg-

ning. 

Kredsen er i skarp dialog med direktøren om begge emner, og derfor kan jeg ikke uddybe 

nærmere lige nu, hvor drøftelserne er meget ”varme” – men spørg evt. din TR. 
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”Kom til 

seniormøde 
og hør om  
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Informations- 
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LP 
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Lærerkommissionens rapport og periodeforhandlingerne 

 
I tirsdags var alle tillidsrepræsentanter samlet til regionalt møde, hvor vi hørte om forenin-

gens arbejde med kommissionsrapporten. Den 5. februar afholdes ekstraordinær konkres – 

det er en lukket kongres, hvor vi skal beslutte det, som vore forhandlere skal sendes afsted 

med til periodeforhandlingen. 

 

Efter vinterferien afholder foreningen medlemsmøder rundt i landet, hvor DU inviteres til at 

deltage. Formålet er at inddrage medlemmerne i foreningens arbejde frem mod periodefor-

handlingen. Møderne giver medlemmerne mulighed for at orientere sig i den kommende 

proces og høre mere om foreningens strategiske hovedspor. 

 

Møderne er i vort område: 

 18. februar kl. 15-17 på Storebælt Sinatur i Nyborg 

 19. februar kl. 15-17 på Frederiksdal Sinatur i Lyngby 

 28. februar kl. 14-16 på Scandic i Glostrup. 

Tillidsrepræsentanterne får nærmere besked om tilmelding mv., men du kan også gå ind på 

foreningens hjemmeside og tilmelde dig. 

Karen Sørensen, 

Kredsformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Info-møde 

For 55++ 
27.02. 

Kl. 16 
Se indbydelse på 

DLFInsite eller 

hos din TR 
 

 
 

 
 

Åbningstider 

Kredskontoret: 
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-17 

Torsdag10-15 
Fredag 9-13 

 

 
 

 
Hoved 

foreningen 
DLF: 

www.dlf.org 
 

 

 
 

 

Kalundborg 

Lærerkreds 
Nytorv 8,1 

Kalundborg 

Tlf:  
5951 5112 

Mail: 
053@dlf.org 

Hjemmeside: 
www.kreds53.

org 
 
 

 
 

PENSIONIST 
Elsker du at 

læse bøger? 

Mød op onsdag 
d. 5. februar kl. 

10-12 i lærer-
kredsens loka-

ler på Nytorv 
8. Vi læser 6 

bøger årligt 
Send evt. en 

mail til Birthe 

Thøgernsen 
Birthe.th@ka-

net.dk 

 

Generalforsamling 20. marts  

kl. 16.30 
 
Kredsens ordinære generalforsamling holdes 20. marts på Skolen på Herreds-

åsen. 

Gordon Ørskov Madsen, formand for foreningens overenskomstudvalg, vil ind-

lede med en orientering om status på periodeforhandlingerne – og på forenin-

gens aktuelle ve og vel. 

 

Generalforsamlingen er en valggeneralforsamling, og der vil efter generalfor-

samlingen være spisning og levende musik: 

 

 

SÅ SÆT EFTERMIDDAG OG AFTEN AF TIL EN STUND  

MED DINE KOLLEGER  

OG I LÆRERFORENINGENS FÆLLESSKAB! 

 

 

 

Opslag og tilmelding kommer ud til skolerne/arbejdspladsen i uge 8. 

 

http://www.dlf.org/
mailto:053@dlf.org

