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Velkommen tilbage  
 

Vi håber, at I alle har haft en god sommerferie, at I har haft mulighed for at få slappet af og samlet 

kræfter til det nye skoleår.  

Velkommen tilbage til et skoleår, hvor mange ting vil være under forandring. Eleverne oplever 

allerede, at deres timetal er forhøjet på grund af forårets konflikt, og vedtagelsen af den nye 

folkeskolereform vil også betyde, at vi i fremtiden skal arbejde i en skole med en ny og anderledes 

opbygning.  

I bestyrelsen og i tillidsrepræsentantkredsen, vil vi i dette efterår forberede og debattere, hvordan 

vi kan skabe fælles fodslag ift den kommende skolereform – med de konsekvenser den vil få for 

vores arbejdstidstilrettelæggelse (fx tilstedeværelseskrav). 

 

God arbejdslyst! 

 

Samtlige 25 medlemmer af Frederiksberg Kommunalbestyrelse står bag det skoleforlig, der blev 

forhandlet på plads i maj. Forliget handler først og fremmest om at gøre plads til alle de mange 

nye børn, der kommer til Frederiksberg Kommune i disse år.  

Kommunalbestyrelsen har med forliget besluttet at investere 58 millioner kroner i udbygningen af 

folkeskolerne, og skaber dermed ikke kun plads til det stigende elevtal, de ønsker også at sikre 

bedre rammer for en moderne undervisning. 

Lindevangskolen får bl.a. en ny tilbygning med 10-12 basislokaler, mens Skolen på Duevej kan 

glæde sig til en tilbygning med 4 basislokaler i stueplan og et fleksibelt aktivitetsrum på 1. sal.  

 

Herunder kan du læse enkelte af politikernes kommentarer til forliget. 

 

”I SF er vi tilfredse med at være nået frem til denne løsning på udfordringerne med flere elever på 

Frederiksberg. Der har været flere modeller i spil, men for os i SF stod det tidligt klart, at dette ville 

være den rigtige model i forhold til balancen mellem kvalitet og omkostninger. Ydermere vil det 

ikke vende op og ned på vores gode folkeskole på Frederiksberg. På trods af, at vi naturligvis altid 

Enig kommunalbestyrelse bag skoleforlig 
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forventer det, er der grund til at rose forvaltningen for et solidt stykke arbejde i forbindelse med 

oplæg til forligsdrøftelserne.” 

Balder Mørk Andersen (SF) 

 

”Jeg synes, det er flot, at alle partier står sammen om bestræbelserne på at sikre de bedste skoler 

og den bedste undervisning til eleverne:” 

Borgmester, Jørgen Glenthøj (K) 

 

”Frederiksberg kommune ser frem til et stigende elevtal overalt, men især i den vestlige del af 

kommunen. Derfor sker der en større udvidelse på Lindevangskolen i de kommende år samt en 

mindre udvidelse på Skolen på Duevej, der i forvejen er presset af mange elever. Det er dejligt, at 

hele kommunalbestyrelsen står bag beslutningen.” 

Formand for Undervisningsudvalget, Margit Ørsted (K) 

 

”I Enighedslisten mener vi, at der er få gode men mange dårlige ting i folkeskoleforliget, så vi er 

ikke specielt interesseret i at haste hele pakken igennem. Vi synes også, at det mest vigtige er at 

de nye tiltag indføres i samarbejde med lærerne. Vi har på Frederiksberg haft mange gode 

erfaringer med vores lokale arbejdstidsaftale med lærerne, så det så vi gerne, vi fortsætter med.” 

Thyge Enevoldsen (Ø) 

 
Kommunalpolitikernes udtalelser er fra artikel i Frederiksberg Bladet, tirsdag den 25. juni 2013 

 

 

FLF retter en formel kritik af skolechefen på baggrund af 
”brokke”-mail 
  

Frederiksberg Lærerforening rettede i starten af august en formel kritik af skolechef Gorm Bagger 

Andersen bl.a. på baggrund af hans udtalelser i forbindelse med sagen om rekruttering af lærere 

til arbejdet med ”Fælles mål”. I et brev tilsendt til skolelederne brugte skolechefen udtrykket 

”brokkere” om de lærere, han ikke mente, var egnede til at deltage i arbejdsgrupperne om 

udviklingen af nye Fælles Mål.   

FLF har i sin kritik stillet tre krav, som på et møde med Børne- og Ungeområdets direktør Inger 

Andersen og skolechefen alle blev imødekommet. 
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Der er desuden indgået aftale om, at de vanlige dialogmøder mellem foreningen og 

skoleafdelingen fremtidigt sker med deltagelse af direktøren for området. 

Gorm Bagger har overfor FLF beklaget sit ordvalg, og forvaltningen er nu i gang med at udarbejde 

en skriftlig undskyldning til lærerne. 

Det er Frederiksberg Lærerforenings opfattelse, at kun ved et konstruktivt samarbejde om den 

faglige og pædagogiske udvikling, respekt for skolens professionelle og reel involvering af lærere, 

børnehaveklasseledere og FLF kan det frederiksbergske skolevæsen udvikles. 

 

Vil du vide, hvad der sker i Frederiksberg Lærerforening? 
 
Du har rig mulighed for at holde dig orienteret og opdateret: 

- Følg os på facebook https://www.facebook.com/Frederiksberglaererforening 

- Tjek vores hjemmeside www.fkf.dk 

- Snak med din tillidsrepræsentant 

- Deltag i faglig klub møder på din skole/dit arbejdssted 

 

https://www.facebook.com/Frederiksberglaererforening
http://www.fkf.dk/

