
FLF orienterer forvaltning og politikere om, at der ikke er taget højde for mer-undervisningens betydning for undervisningstillægget i den udmeldte lønsum 
til skolerne, svarende til 3,2 millioner kroner. 

FLF markerer International Arbejdsmiljødag med oplæg af Niels Villemoes på Kellerdirk.

En enstemmig DLF-Hovedstyrelse anbefaler et JA til overenskomstresultatet. FLFs bestyrelse anbefaler enstemmigt et NEJ. 85 % af FLFs medlemmer 
stemmer NEJ til resultatet. 

Kommunalbestyrelsen efterbevilliger 1,2 millioner kroner i 2014/15 og 500.000 kr. i 2015/16, svarende til 3,7 lærerstillinger til vikardækning.

FLF afholder 1. Maj i Fælledparken sammen med andre københavnske lærerkredse, Uddannelsesforbundet og Fri Skolers Lærerforening.

FLF bakker politisk og økonomisk op om årets volleyfest som afholdes på Tre Falke Skolen.

FLF gennemfører IT-undersøgelse på skolerne. Undersøgelsen konkluderer store mangler på netværkshastighed 
og hardware på skolerne. FLF “highligter” en række tekniske, efteruddannelsesmæssige og kommunikative 
temaer og orienterer Frederiksberg Kommune om resultatet. Der indledes et samarbejde med forvaltningen 
om løsninger på IT-situationen.

FLF opfordrer Frederiksberg Kommune til at ophæve 35-timers-tilstedeværelseskravet. Frederiks-
berg Kommune udsender nyt administrationsgrundlag til skolerne hvori de ophæver tilstede-
værelseskravet.

Lærerne i modtageklasserne på Skolen på Bülowsvej orienterer FLF om fald i ressourcer og om 
væsentlige forandringer i opgaverne i MK. FLF kontakter forvaltning og politikere. Der sikres 
øget ressourcetildeling til MK. Visitationspraksis til MK ændres.

FLF udbeder sig ”timeout” i drøftelserne om en fælles forståelse med Frederiksberg Kom-
mune. FLF insisterer på at Frederiksberg Kommune opgør lærernes arbejdstid i overens-
stemmelse med Lov409.

FLF inviterer til politiker-paneldebat om folkeskolen i anledning af folketingsvalget.
FLF orienterer Frederiksberg Kommune om at DLF vil rejse sag, såfremt opgørelse af  
lærernes arbejdstid ikke sikres.

FLF indhenter opgørelser fra ca 50 medlemmer vedr. ikke-opgjort arbejdstid. Hovedpar-
ten løses ved forlig på skolerne. De 2 resterende sendes videre til Lærernes Central- 
organisation og det fagretlige system.

FLF indgår ny forhåndsaftale om TR-vilkår på Fællesrådgivningen for Børn og Unge (FBU). 

FLF inviterer tillidsvalgte til 3-dages internat om målstyret undervisning. Internatet rummer 
gruppedrøftelser med Undervisningsudvalget, og har til formål at sætte fokus på lærernes pro-
fessionelle rolle i forhold til målstyret undervisning og at bringe drøftelserne ud på skolerne.

Frederiksbergs dispensationsansøgning får massiv pressedækning. FLF udsender pressemeddelelse 
vedr.  Flere TR-ere skriver debatindlæg i Politiken. En samlet TR-kreds/bestyrelse udsender brev til lærerne 
om holdning til UsU. I indlægget hedder det bla: 

“Vi mener, at en konvertering af den understøttende undervisning til flerlærerordninger vil give os mulighed for 
bedre inklusion og styrke arbejdsmiljøet fx ved at kunne holddele klasserne, sænke klassekvotienterne  
eller have enkeltsamtaler med elever om deres faglige mål. Det vil lette presset på den enkelte lærer og give  
eleverne et større undervisningsudbytte.

Samtidig anerkender vi den meget korte tid, UsU har været i spil - og ikke mindst har vi meget stor respekt for den enorme indsats, 
lærere og børnehaveklasseledere har gjort for at udviklingen og samarbejdet om den UsU på skolerne, ofte mod svære odds.” 

FLF sender brev til FK vedr. smitterisiko for børn og voksne på BÜ som følge af manglende udredning af flygtningebørn i MK. Forvaltningen inviterer FLF og 
MK-lærere til møde med børnelæge og forvaltning herom.

Skolernes lokale MED-Udvalg fremsender referater som bekendtgør, at der er sket brud på MED-aftalen, da lærere og pædagoger ikke har drøftet UsU- 
dispensationsansøgningen i lokal MED. Sagen bringes op i Hovedudvalget.

FLF afholder fyraftensmøde for alle medlemmer med foredrag af Brian Degn Mortensen - om “Konkurrencestatens pædagogik”.

Frederiksberg Kommune får afslag på dispensationsansøgning om understøttende undervisning.

Der afholdes klubmøder med deltagelse af FLFs formand – om status på aftaler og fælles forståelse med Frederiksberg Kommune om lærernes arbejdstid.

FLF inviterer til medlemskursus -og fest på Tre Falke Skolen med bl.a. oplæg af Steen Nepper 
Larsen i anledning af Lærerens Dag 4. oktober.

FLF og UU indgår aftale om flekstid, hvorved tillægget for aftenarbejde fordobles 

FLF inviterer alle medlemmer til forestillingen ”En større ja-hat, tak”. Ca 150 medlemmer 
deltager.

FLF sender forvaltningen oplæg til 12 konkrete forbedringer af lærerne og børnehave-
klasselederes arbejdsmiljø:

1)  Aftale om afvikling af 6. Ferieuge
2)  Praktikaftale 
3)  Udarbejdelse af fælles skabelon til opgaveoversigter på skolerne
4)  Prioritering i arbejdsopgaverne
5)  Sikring af TRs mulighed for at opfylde opgaven, herunder arbejdet som TR på flere matrikler

6)  Lærernes mulighed for afholdelse af pauser
7)  Opgørelse af arbejdstiden

8)  Rammer for sikring af individuel og fælles forberedelse
9)  Udtræksprøver 

10)  Efteruddannelse 
11)  1. maj-perioden og indskolingslærernes arbejdsvilkår- og tid

12)  Enkle og overskuelige skemaer

FLF gennemfører opfølgende IT-undersøgelse. Undersøgelsen har så lav svarprocent, at FLF ikke op-
fatter resultatet som validt. TR-kredsen og bestyrelsen beslutter at genoptage undersøgelsen på et 

senere tidspunkt.

FLF foreslår forvaltningen at indgå i konkrete forhandlinger om enkeltstående aftaler. Aftalerne kan danne 
baggrund for en evt. fremtidig fælles forståelse. Forvaltningen støtter forslaget.

Med baggrund i tilbagemeldinger fra TR-ere og praktikkoordinatorer, indgår FLF praktikaftale med Frederiksberg Kommune.

FLF udsender høringssvar vedr. understøttende undervisning. Lærerne i de lokale MED-udvalg tilkendegiver brud på MED-aftalen 
ift. drøftelsen om UsU.

Kommunalbestyrelsen beslutter at fremsende dispensationsansøgning om UsU. Ansøgningen vil give skolebestyrelsen beslutningskompetencen. 

FLF skriver høringssvar vedr. UsU. FLF bakker op om anden anvendelse af UsU, men tager afstand fra at give skolebestyrelsen kompetencen til dette. 
Skolebestyrelserne tager generelt afstand fra fjernelsen af UsU.

FLF indleder forhandlinger med rektor for SOSUskolen om opgørelse af lærernes arbejdstid.

FLF deltager på frokostmøder på alle skoler, UU, SOSU, PPR og BOU. Udover julegodter medbringer FLF “ønskeliste” over de 12 konkrete forslag til forbedringer 
for lærere og børnehaveklasseledere.

FLF indleder lønkurser på skolerne. 

www.flfnet.dk

FLF inviterer uddannelsesudvalget til debatnøde med skolernes tillidsvalgte om MinUddannnelse og læringsmålstyret undervisning.
FLF starter kampagnen: “Pas på Søren og Birgitte. De er nye i arbejdet med MinUddannelse.”

FLFs bestyrelse udarbejder forventninger til implementeringen af OK15. Disse fremsendes til forvaltningen. 

FLF drøfter muligheden for at anvende ressourcerne til UsU til tolærerordninger og forberedelse med flere politikere jvnf. §16b i Folkeskoleloven. 

FLF inviterer alle medlemmer til kurser i opgaveoversigter og arbejdstid. Flere faglige klubber tager imod tilbuddet, men medlemstilslutningen er begrænset.

SOSUskolen på Diakonissestiftelsen har stor nedgang af studerende på grundforløbet, hvilket medfører afsked af 5 medarbejdere, 
heraf 3 lærere. FLF indgår forhandling om vilkår for fratrædelserne.

kom og hør strategien for det kommende år på generalforsamlingen 
onsdag den 9. marts kl. 17.00 i Multisalen på Skolen ved Bülowsvej, 

fuglevangsvej 8, 1962 frederiksberg C.
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