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Et begivenhedsrigt efterår er overstået. 
Kongres, kommunalvalg, lønforhand-
linger og medlemsfest har været på dags-
ordenen. Michael Bertelsen trak mange 
medlemmer til årets medlemskursus –  
det var en stor succes med masser af grin.  

Den succes forsøger vi at gentage 
næste år. Opbakningen til dette arrange-
ment, men også til de faglige møder på 
skolerne, vidner om et stærkt fællesskab 
lærerne imellem på Frederiksberg.

De bedste kollegiale julehilsner
På Bestyrelsen vegne

Kristine Falgaard
Formand

Den 7. november satte FLF skolen til 
debat sammen med en række andre  
organisationer, bl.a. Skolelederforeningen 
med arrangementet ”Hvor skal vi hen 
med skolen – på Frederiksberg?”. 

Oplægsholderne tog alle udgangspunkt 
i dannelse, og der blev talt om folkesko-
lens formålsparagraf, dannelse i praksis 
og forældrevinklen på skolen.

Der er hele tiden brug for, at vi stiller 
spørgsmål omkring skolen og insisterer  
på at tale dannelse med politikere, 
forvaltning, forældre og skoleledelser. 
Efter års debat med udgangspunkt i 
målstyring, åben skole, bevægelse og 
lange skoledage er det tid til at vi minder 
hinanden om folkeskolens formålspara-
graf, insisterer på at tale lærerfaglighed 
med politikere, forvaltning, skoleledelser 
og forældre.

Kære kollegaer

Hvor skal vi hen med skolen? 

“Folkeskolens formålsparagraf 
er vores fælles trosbekendelse. 
Den er de idealer og fordringer 
der viser hvorfor dem der skal 
leve sammen skal lære sammen”

Citat fra Stefan Hermann 
fra aftenen:

Michael Bertelsen 
trak mange 
medlemmer til 
årets medlemskursus 
– det var en stor 
succes med masser 
af grin ...
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De konservative, Venstre, de radikale og DF har nu 
indgået et budgetforlig. Resultatet blev blandt andet, 
at der blev afsat en pulje på 5 mio. kr. til lærerlønninger 
for folkeskolerne på Frederiksberg. 

Michael Vindfeldt fra Socialdemokraterne er ny formand 
for Undervisningsudvalget på Frederiksberg. Der er nok at 
tage fat på i arbejdet med skolerne, nogle udfordringer er 
lokale, men generelt kunne udvalget starte med:

•  Lærerlønefterslæbet i forhold til Københavns kommune.  
 Løn som fastholdelse og rekruttering. Det koster stadig- 
 væk 18,4 mio. og ikke de afsatte 5 mio.
• Inklusionen og målsætningen om at inkludere 96% på  
 normalområdet. Der bør kigges på den aktuelle indsats,  
 og droppe måltallet helt.
• Revitaliseringsplanen af Minuddannelse presser 
 lærernes arbejdsmiljø.
• Bevare dagbehandlingen på Skolen på Nordens plads

Kredsen har indsamlet lønsedler på skolerne
Vi sammenligner blandt andet din lønseddel med din 
opgave-oversigt for at sikre, at du får den rette løn. Vi 
finder mange rigtigt indberettede lønninger – og vi finder 
hvert år tusindvis af kroner til FLF’s medlemmer. 

Er du ikke medlem af FLF/Danmarks Lærerforening, 
vil din lønseddel ikke blive gennemgået af kredsen.

Vi kæmper for 
bedre forhold 
i folkeskolen
Vil du være med i kampen
for en bedre folkeskole? 
Se mere her: 
bedrefolkeskole.nu

Der er mange af de problemer, som folkeskolen står 
med, der ikke kan løses gennem overenskomsten, men 
når det kommer til arbejdstiden, skal den være en del af 
overenskomsten. 

Vi kan ikke leve med, at vi som eneste faggruppe har vores 
arbejdstid reguleret af en lov. Derfor har arbejdstiden første- 

prioriteten i de kommende forhandlinger, og det har vi op-
bakning til fra den øvrige fagbevægelse – hvilket er vigtigt! 
Tal med din TR som hele tiden opdateres på forhandlingerne. 
Ender det med en konflikt? Det spørgsmål genlyder på mange 
lærerværelser og svaret er ikke lige for. DLF forventer ikke, at 
der er lige så aftalt spil som i 2013, men parterne er langt fra 
hinanden og muligheden for konflikt er tilstede.

Kommunalvalg 2017 #kv17# FLF laver løntjek på alle skoler 
i november og december 

OK18

Det sker - sæt kryds
•  Kredskontoret kommer forbi alle skolerne til frikvartersmøde 
 i december og fortæller kort om OK18 – hør mere hos din TR.

•  Medlemsdebat om OK18 sammen med Københavns 
 Lærerforening og kreds 13 d.24/1-2018 KL 17-19 i Amager Bio

•  Generalforsamling d.7/3 på Skolen ved Bülowsvej

Kredskontorets åbningstider 
i juleferien  

I juleferien er kredskontoret åbent for telefonisk 
henvendelser i akutte tilfælde (fx afskedigelser) på alle 
hverdage mellem kl. 10 og kl. 12 på tlf. 33 29 78 11.

TAK FOR TIDEN I JERES FROKOSTPAUSER I DECEMBER – FLF ER PÅ RUNDTUR PÅ SKOLERNE 
MED JULEKURVE, OG VI BENYTTER CHANCEN TIL AT TALE MED JER OM OK18

Frydendalsvej 24 

1809 Frederiksberg

 

Tlf. +45 3329 78 11

E-mail: 012@dlf.org   

 

www.flfnet.dk

På FLFs hjemmeside kan du finde 
indgåede aftaler, kontakt-
oplysninger, medlemsaktiviteter, 
vidne om rettigheder og pligter, 
barselsregler og meget mere. 
Se hjemmesiden her www.flfnet.dk

Er du på Facebook?
Tjek FLFs facebook-site ud her

Får du besked?
Får du besked, når FLF holder kurser, foredrag, 
laver nyhedsfeatures eller andet? 

Tilmeld dig vores sms-service på ”fkf” til 1272 
og/eller book dig ind på vores facebookside: 
https://www.facebook.com/FLFDLF?ref=bookmarks 

Ønsker du at afmelde dig vores sms-service, så skriv ”stop fkf” til 1272

http://bedrefolkeskole.nu/
https://www.facebook.com/FLFDLF?ref=bookmarks

