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Året har fra en fagforeningsvinkel været præget af overens- 
komstforhandlingerne om OK18, som endte med et over-
enskomstresultat i form af ”En ny start for folkeskolen” og 
nedsættelse af Arbejdstidskommissionen. På de private skoler 
er vi også lovet et forløb med forbedringer, hvilket blev givet 
af Anders Bondo Christensen på den ekstraordinære kongres i 
juni. Selve resultatet er ikke for utålmodige sjæle – til gengæld 
kan vi så håbe på grundige anbefalinger og et varigt resultat, 
således at vi igen kan få en arbejdstidsaftale.

Med dette julebrev vil vi sige tak for opbakningen til bestyrel-
sens arbejde i 2018. I må alle nyde en velfortjent juleferie.

På bestyrelsens vegne

Kristine Falgaard
Formand

Kære kollegaer

Kredskontoret er rundt på skolerne i december 
med julekurve. 

Samtidig benytter vi chancen til at tale lidt om arbejdstid 
på folkeskolerne, hvor vi står over for en proces med at 
skulle evaluere vores fælles forståelsespapir om lærernes 
arbejdstid.

Julekurve på alle 
arbejdspladser 

Spørgeskema udsendt 
på folkeskolerne 
Sammen med forvaltningen har FLF udsendt et spørgeskema til 
ALLE lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne omhand-
lende opgaveoversigten. Vi har meget brug for jeres svar til vores 
videre arbejde – så brug 10 min. på at besvare spørgeskemaet in-
den jul. Der er præmier til de skoler, som opnår en høj svarprocent!

Har du endnu ikke svaret på spørgeskemaet, 
så kan det tilgås via dette link:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FV5PRM8G959P

FLF-NYT

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FV5PRM8G959P
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FLF har været med at støtte op om Erik Schmidt-sagen, hvor vi 
sammen med Odense Lærerforening stod for en morgenaktion 
foran Landsretten, da Eriks sag skulle for. 

På vegne af Erik har DLF har ført sagen, som endte med en 
glædelig sejr den 29. november. Vi takker Erik for at stå på sin 
ret til at ytre sig. Det er en sejr for alle offentligt ansatte.

PRESSEN I FORBINDELSE 

MED RETSSAGEN:

Pres på 
lærernes 
ytringsfrihed 

”Når folkeskolelærere ytrer sig kritisk om forhold på deres skole, handler det tit om, at lærerne vil eleverne 
det bedste.” Sådan siger Kristine Falgaard, der er kredsformand for Frederiksberg Lærerforening, og som tidligere 
har været tillidsrepræsentant.

“Vi vil gerne beskytte vores elever, det handler ikke så meget om os selv. Vi har pligt til at fortælle om ting, 
som vi ikke mener fungerer, så vi kan påvirke beslutningstagerne til at tage de rigtige beslutninger. Det handler 
om eleverne og folkeskoleskolen som helhed,” siger Kristine Falgaard. 

Hun har været kredsformand i godt et år, og i den tid har hun haft tre sager med lærere, der er blevet indkaldt til en 
tjenstlig samtale efter at have ytret sig kritisk om forhold på skolen. Ifølge Kristine Falgaard handler spørgsmålet 
om lærernes ytringsfrihed – når alt kommer til alt – om god ledelse.

“Min vurdering er, at der på mange skoler er højt til loftet i forhold til, hvad lærerne kan ytre sig om inden for 
rimelighedens grænser. Man må selvfølgelig ikke komme med injurier, men ellers er der vide rammer. I de tilfælde, 
læreren kommer til en tjenstlig samtale, er det tit, fordi der ikke er en kultur på skolen, hvor der er en tillid fra lederen 
til medarbejderne og omvendt,” siger hun. 

Politiken, den 23. oktober 2018

Landsretten,
Erik Schmidt-sagen



Alle medlemmer har modtaget en mail fra DLF om arbejdet 
med foreningens folkeskoleideal, og der er stadig ledige 
pladser påmedlemsmøder, hvor man kan bidrage til det 
videre arbejde med folkeskoleidealet. 

Tilmeldingen foregår via ”Min side” på www.DLF.org

Arbejdet med DLF’s folkeskoleideal

Sæt kryds 
i kalenderen
•  Den 27. marts kl. 17: Generalforsamling 
•  Den 1. maj i Fælledparken (Undervisernes telt)

Jeppe Søe er journalist, og han fortalte os passende om mediernes brug af 
“breaking news”. Desuden kom han med en opfordring til os alle om at ”gribe 
ordet”, fortælle historier om vores arbejde og dele skolerelevante opslag 
på de sociale medier.

Frydendalsvej 24 

1809 Frederiksberg

 

Tlf. +45 3329 78 11

E-mail: 012@dlf.org   

 

www.flfnet.dk

Kredsen har indsamlet lønsedler på skolerne. 
Vi sammenligner blandt andet din lønseddel med din 
opgaveoversigt 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. 
Kontakt din TR for yderligere informationer.

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

Løntjek på skolerne 

Kredskontorets åbningstider i julen 
I juleferien kan kredskontoret kontaktes telefonisk i akutte 
tilfælde (fx afskedigelser) på alle hverdage mellem 
kl. 10 og kl. 12 på tlf. 33 29 78 11 eller på 012@dlf.org

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

På FLF’s hjemmeside kan du finde 
indgåede aftaler, kontaktoplysninger, 
medlemsaktiviteter, information om 
rettigheder og pligter, barselsregler 
og meget mere. 
Se hjemmesiden her www.flfnet.dk

Er du på Facebook?
Tjek FLF’s facebook-site ud her
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Forenklede fælles mål 
FLF har i løbet af efteråret drøftet de nye forenklede mål 
med skoleledere og forvaltningen. 

Året medlemskursus 
med foredrag af Jeppe Søe 

Vi ser frem til, 
at vi i fællesskab får 
drøftelserne ud på 
lærerværelserne. 

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



