
02
OKT
 2021

1/6

Post-corona og præ-efterårsferie. What a combi!
Efterårsferien plejer at være punktummet for en 
altid hektisk start på skoleåret. I år er det bare, 
som om travlheden ikke har været aftagende! 

Sådan har vi det i al fald i Frederiksberg Lærerforening 
(FLF), hvor vi er har valgt både at invitere vores medlemmer 
til medlemsfest, lave et valgarrangement og invitere til et 
medlemskursus. På den måde er det i foreningen som så 
mange andre steder: Der er ekstra fart på, fordi vi skal nå det 
forsømte, især det sociale, efter at restriktionerne er forsvundet. 

Samtidig er vi i fuld gang med at følge op på første fagfordeling 
med en ny arbejdstidsaftale og kommunens inklusionspro-
jekt, der byder på etablering af såkaldte mellemformer på 
kommunens skoler. Kommunens andet projekt om visioner for 
fremtidens skole fylder også meget her i foreningen, ligesom 
vi også er optaget af forestående AVP og trivselsundersøgelse. 
Endelig har vi et særligt fokus på vores kolleger på skolen 
ved Nordens Plads, som efter en samorganisering nu også 
omfatter den tidligere Christianskolen, hvor medarbejderne 
formentlig snart vil opleve at skulle flytte med ud i de nye mel-
lemformstilbud, og hvor det opleves, at kommunen tilskriver 
det specialpædagogiske mindre selvstændig værdi. 

Vi konstaterer, at ingen ligger på den lade side. Hverken på 
skoler og arbejdspladser eller i foreningen. 

Heldigvis er der – i hvert fald i skrivende stund – godt styr på 
smittetallene, og med de nye retningslinjer for smittehånd-
tering på skolerne håber alle, at vi går ind i en vinter, hvor sko-
lerne ikke igen lægges ned af corona. Hvis det alligevel skulle 
ske, vil vi selvfølgelig følge op på det.

Her har du et FLF-nyt, hvor du kan læse om både det fag-
politiske såsom kommunalvalg, inklusion og Fremtidens 
Skole, det sociale såsom medlemsfest, medlemskursus og 
jubilarfejring samt det praktiske såsom orientering om løn i 
ferien, orientering om sygdom i ferien og kredsens særlige 
åbningstider i både uge 42 og 45.

God læselyst og god efterårsferie!
Mange hilsner

Kære kollega

FLF-NYT

Lasse Hansen
Formand 

Sonja Hesselager 
Næstformand 
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Arbejdstidsaftale 2020 og lokal arbejdstidsaftale 
Vi er nu i gang med år 1 på A20 (kalde-
navnet for den nye nationale arbejdstids- 
aftale fra 2020) og vores egen lokale 
arbejdstidsaftale, der bygger videre på A20. 

Som konsekvens af vores lokale arbejds-
tidsaftale kan vi konstatere, at ingen un-
derviser over 780 timer om året (lejrskoler 
ikke medregnet), alle skoler har tid på for-
beredelsen, og langt de fleste steder er der 
tydelige rammer for klasselæreropgaven.

A20 er begyndt at skabe forandringer på 
skolerne, men vi må også konstatere, at 

implementeringen af de nye elementer i 
arbejdstidsaftalen blev hårdt udfordret af 
skolernes coronahåndtering, og fordi få 
skoleledere stadig agerer som under Lov 
409. Ikke alt er, som vi kunne ønske os det 
– og nogle skoler er stadig ikke i mål med 
opgaveoversigter, der lever op til kravene i 
arbejdstidsaftalen. 

I FLF overvejer vi og er i dialog både med 
TR, skoleledelser, kommune og DLF om, 
hvordan vi kommer bedst videre. Det er 
vores ufravigelige krav, at arbejdstids-
aftalen skal overholdes.

Der skal være styr på de formelle elementer, 
så skolerne kan komme videre i samarbej-
det om at lave den rigtige prioritering af 
lærerens arbejdstid, hvilket er den over-
ordnede intention med A20. 
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Det har været intentionen, at der skulle oprettes mellemformer 
på alle skoler med opstart på de første skoler efter sommer-
ferien 2022. Før sommerferien var der høringsfrist for kommunens 
model for mellemformer. Den fælles røst i høringssvarene var 
dog så kritisk, at projektet blev udskudt et år, så der er bedre tid 
til at forberede indsatsen. Tankerne om mellemformer på alle 
skoler er en del af en stor omorganisering af specialområdet på 
Frederiksberg, hvor der skal spares penge på specialområdet. 
Ideen er, at man ved at arbejde forebyggende kan spare penge 
– fordi eleverne ikke ender i de dyre tilbud. 
I FLF har vi også i vores høringssvar kritiseret planerne ved- 
rørende mellemformer, fordi de ikke tager hensyn til de mange 
praktiske foranstaltninger, der i den indledende fase skal til, 
for at tilbuddene kan starte op med en tilfredsstillende kvalitet. 
Desuden hænger normering i mellemformerne ikke hænger 
sammen med de erfaringer, som fx speciallærere i gruppeord-
ningerne oplever som værende nødvendige for at kunne bygge 
bro mellem specialområde og almenklasse. 
Vi har samtidig sat spørgsmålstegn ved, om skolerne har plads 
til de nye klasser, når lærerne allerede nu oplever ringe mulig-
hed for holddeling i det daglige, og at inklusionsindsatser ofte 
må løses på gangene. 

Et andet fokusområde i vores kritik af omstruktureringerne 
af specialområdet handler om, at den vedvarende effektivi- 
sering af almenområdet hænger nøje sammen med lærerens 
udfordringer for – som det er i dag – at lykkes med alle elever. 
En vigtig sag for FLF er derfor, at vil man have succes med 
inklusionsopgaven, skal man starte med at se på, hvad der 
kan lade sig gøre, og hvad der er svært for lærerne i det daglige. 

Igen i år vil vi behandle inklusionstemaet på vores internat 
med skolernes tillidsvalgte, så vi kan arbejde sammen om 
at forbedre lærernes muligheder for at udføre opgaven – både 
i det almene og på det specialiserede område. 

Vi vil desuden kort efter efterårsferien sende et spørge-
skema om inklusion ud, som vi vil bede jer, der underviser på 
almenområdet om at besvare: Hvordan ser I mulighederne for 
en vellykket inklusion. 

Spørgeskemaet udsendes via den lokale TR, og vi håber, 
at I alle vil bruge tid på at svare, så vi har et stærkt afsæt 
for dialog med politisk niveau og forvaltning om, hvordan 
virkeligheden i klasselokalerne ser ud. 

Inklusion – spørgeskema på vej
Mellemformer er en bred betegnelse for tiltag, der skaber en tættere sammenkobling 

mellem specialtilbud og almenområdet. 

APV/trivselsundersøgelse 
– sæt fokus på det, der fylder lokalt
Ja, så er det i år, at du kan bruge din 
stemme til at fortælle din lokale ledelse 
og Frederiksberg Kommune, hvad der 
fungerer godt på din arbejdsplads, og hvor 
der eventuelt er problemer. Det er nemlig 
3 år siden, at vi sidst gennemførte APV 
og trivselsundersøgelse. Igen i år er  
undersøgelserne slået sammen, og kort 
efter juleferien vil vi alle modtage et link 
til et samlet spørgeskema.

Processen er i forhold til tidligere år rykket 
en del frem. Det er vi i FLF egentlig tilfredse 
med, for det giver os god tid til at tale med 
de lokale AMR’er om den undersøgelse, som 
jeres AMR gennemførte sidste efterår om
fysiske rammer ude på skolerne. Her viste 
det altoverskyggende problem sig at være 
manglende plads, både inde og ude. Herefter 
fulgte elinstallationer samt IT og teknik, 
ligesom rengøring var et problem flere steder. 

Vi opfordrer jer til at gå til jeres AMR og give 
input til de lokale spørgsmål, som hver 
skole har mulighed for at tilføje. 

I FLF/AMR-gruppen følger vi processen tæt 
og afsætter tid på de løbende møder og på 
internatet i starten af februar til at se på 
fælles og lokale udfordringer, ligesom vi 
skal se på handleplaner og værktøjer til at 
styrke arbejdsmiljø og trivsel på skolerne. 

til de lokale 
spørgsmål,

Giv 
    input ...

som hver skole 
kan tilføje
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Kommunalvalg 2021

Et af de store projekter i det frederiksbergske skolevæsen, som 
bl.a. skal diskuteres i kommende skoleår, er masterplanen for 
Fremtidens Skole 2030. Budgetforligspartierne vedtog projektet 
ved sidste års budgetforlig, og der er nu gennemført en række 
inddragende processer, der bl.a. danner afsæt for formulering af 
en række børneløfter samt oplæg til fælles temaer og implemen- 
tering fremadrettet. Det samlede materiale er i åben høring. 

Du kan også give din mening til kende 
på projektets hjemmesidde – klik her

Den 25. august 2021 inviterede borgmester Simon Aggesen 
og undervisningsudvalgsformand Michael Vindfeldt til ’Topmøde’, 
hvor skolebestyrelser, ledelser og tillidsvalgte var inviteret til 
et fælles møde. Her blev resultatet fremlagt af de inddragende 
processer, som bl.a. udmønter sig i en række børneløfter. 
I FLF har vi løbende problematiseret inddragelsesdelen af 
lærerne, som er foregået meget forskelligt på skolerne. Derfor 
blev vi meget begejstrede for det forslag, som en skoleleder rejste 
for politikere og forvaltning om, at der bør afholdes et lignende 
Topmøde for hhv. lærere og elever. Den ide forfølger vi, men en tak 
herfra for at bringe det op i det fælles rum. 

I kan læse mere om FLF’s holdning til projektet i vores hørings-
svar, som vi lægger ind i den offentlige tråd på kommunens hjem-
meside senest den 31. oktober 2021, hvor der er høringsfrist. 

Inden længe er der kommunalvalg. Som altid 
er det en begivenhed, der fylder i FLF. 

Foreningen er ikke partipolitisk, men ser det som sin opgave 
at skabe rammer for den lokalpolitiske debat, at være i dialog 
med politikerne om væsentlige skoletemaer samt at sætte 
selvstændigt fokus på temaer med stor betydning for skolen 
på Frederiksberg.

Kredsstyrelsen i FLF har besluttet, at fokus for foreningens 
indsats ved årets kommunalvalg er inklusion/mellemformer, 
Fremtidens Skole og den økonomiske prioritering af skolerne 
på Frederiksberg.   

Formanden holder møder med alle de politiske partier, der gerne vil 
tale med lærerne, for at tegne et billede af skolernes virkelighed 
fra et praksisperspektiv og for at drøfte foreningens fokuspunkter 
med partiernes kandidater. Derudover arbejder bestyrelsen på 
en kampagne, der skal køre i lokalavisen i slutningen af oktober. 
Kampagnen tager fat i den økonomiske prioritering af skolerne 
og forskellen på det billede, der tegnes af byens skoler udadtil 
og så den virkelighed, lærerne oplever i deres dagligdag.  

Endelig arrangerer foreningen et debatmøde i form af en ”valgbar”. 
Arrangementet er et forsøg på at skabe mulighed for en mindre 
formel og mere involverende debat end den traditionelle paneldebat.  

Valgbaren er en fredagsbar, som afholdes på ’Bartof Station’ 
fredag den 29. oktober 2021. FLF har inviteret partierne på 
Frederiksberg til hver at stille med en kandidat til arrangementet. 
Efter en kort politikerrunde vil der være fri debat i baren mellem 
politikerne og de øvrige fremmødte. Til sidst samler politikerne 
kort op. Derefter kan man tage hjem eller fortsætte fredags-
barsstemningen og langsomt glide med over i ’Bartofs Station’s 
almindelige program.

Alle er velkomne til at deltage, men i denne sammenhæng 
appellerer vi særligt til borgerne i kommunen – det er dem, poli-
tikerne er optagde af i forbindelse med valgkampen. Derfor har 
FLF sendt invitation til alle skolebestyrelser, og arrangementet vil 
blive reklameret i lokalavisen.

Der skal også lyde en kæmpe opfordring til alle medlemmer, der 
bor i kommunen, til at møde op og gøre deres indflydelse gældende.

Start weekenden med en uformel eftermiddag i samvær med en flok af de 
lokalpolitikere, der brænder for at præge Frederiksbergs skoler de kommende 4 år.Få svar på dine spørgsmål i en hyggelig snak– måske bliver du klogere på, 

hvor du skal sætte dit kryds til kommunalvalget den 16. november!

29. OKTOBER 2021

EFTERMIDDAGENS PROGRAM
15.00  Baren åbner. Drop ind,  når du kan.

16.00  Kort præsentationsrunde  for politikerne.  
16.30 Fri snak i baren med de lokale   politikere – Frederiksberg    Lærerforening giver en omgang.

17.15 Kort afsluttende politikerrunde   og afslutning på det offi cielle   program.
17.30  Mulighed for at fortsætte  snakken – eller bare nyde    weekenden i godt selskab!

Alle er velkomne Der er gratis adgang 
Ingen tilmelding nødvendig

MØD DE LOKALE KANDIDATER
 Daniel Panduro (EL)
 Balder Mørk Andersen (SF) Maria Eichhorn (Alt.)

 Søren Dahlstrøm (Soc.dem) David Munis Zepernick (Rad.v.) Jan E. Jørgensen (V)
 Nikolaj Bøgh (Kons.)
 Lars Berg Andersen (LA)
 Christian Bülow (DF)
 og måske fl ere ...

Om folkeskolen på FrederiksbergPÅ BARTOF STATION • SOLBJERGVEJ 3 • 2000 FREDERIKSBERG

 Jan E. Jørgensen (V)

 Daniel Panduro (EL)
 Balder Mørk Andersen (SF)

 Søren Dahlstrøm (Soc.dem) David Munis Zepernick (Rad.v.)

 Lars Berg Andersen (LA)

 Nikolaj Bøgh (Kons.)

 Christian Bülow (DF)

 Maria Eichhorn (Alt.)

VALG-BAR

Fremtidens Skole – topmøde og høringssvar 

https://blivhoert.frederiksberg.dk/hearing/masterplan-fremtidens-skole-2030
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Medlemsfesten den 1. oktober
– godt, festligt og tiltrængt gensyn!

En attraktiv fagforening 

Fredag den 23. august havde Frederiksberg Kommune indbudt jubilarer fra 2020 og 
2021 til et corona-opsamlings-fejringsarrangement. I FLF kunne vi ved den lejlighed 
sige tillykke til i alt 11 jubilarer. Fejringen foregik på rådhuset i Rådhussalen fredag 
eftermiddag, hvor der ud over taler, tapas og fotografering med borgmester Simon 
Aggesen var musikalsk indslag med en altid veloplagt Caroline Henderson med stem-
ningsfuldt akkompagnement af pianisten Søren Hess. På grund af coronarestriktioner 
var festlighederne i et mindre format end vanligt, og bestyrelsen i FLF havde derfor 
besluttet ekstraordinært at sende jubilarer med et gavekort ud at spise med deres 
familier. Det tog alle imod.

Vi er vilde med Henderson og Hess og håber, at Frederiksberg Kommune næste 
holder fest OG leverer flot musik. Endnu en gang til lykke til jubilarerne! 

Tak for sidst! Det blev på alle måder en 
festlig aften fredag den 1.10., hvor FLF 
under Lindevangskolens tag fejrede 
Lærerens Dag. Med konceptet fredags- 
øl, foodtruck og band med hits fra 
00-erne var der god lejlighed for de ca. 
125 fremmødte lærere fra byens skoler 
til at få samlet op, grinet, talt og danset. 
Det trængte vi alle til, så tak for jeres 
tid og gode humør.

Caroline Henderson 
og Nikolaj Hess 
spillede stemningen 
hjem til Jubilæums-
festen den 23. august 

FLF forsøger igen, igen, igen at genoptage 
en gammel tradition: medlemskursus med 
overnatning. Under overskriften ”En 
attraktiv fagforening” drøfter vi, hvad et 
godt arbejdsliv er, og hvad fagforeningen 
skal have fokus på i den forbindelse. 

’Hotel Frederiksdal’, hvor foreningen plejer 
at afholde sine arrangementer, har meldt 
alt udsolgt hele efteråret. Derfor har vi 
allieret os med LO-Skolen i Helsingør, som 
lægger hus til denne gang.
På kurset vil sociolog Rasmus Willig bl.a. 
fortælle om, hvordan kritik kan skabe 
forbedringer, og vi skal høre Thorkild 
Thejsen, bl.a. tidligere redaktør af Fag-
bladet Folkeskolen, fortælle om de sidste 
50 års skolepolitik.

Vi skal have noget godt at spise, og der-
efter er der hyggeligt samvær med kolleger 
fra egen skole og andre Frederiksberg-
skoler. Dagen efter beder vi jer om at give 
bud på, hvor FLF skal sætte ind for at 
forfølge vores ambition om også langt ind 
i fremtiden at være en attraktiv lokal kreds 
for vores medlemmer. 

På nuværende tidspunkt er status, at der 
stadig er ledige pladser på kurset. Vi opfor-
drer alle, der har lyst, til at tilmelde sig. Vi 
har valgt at prioritere medlemmer, der har 
været lærere i mindre end 5 år, først, hvis 
kurset bliver overtegnet. Håber at se jer!

Tilmeld dig 
Medlemskursus
5.-6. november 2021
Klik her

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=A9S81RCTLPCP
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Ferieorientering 
Sygdom i forbindelse 
med ferie 

Ferierne på Frederiksbergs skoler er placeret i 
uge 42, uge 7 samt 3 uger i juli. Det vil sige, at der 
er kollektiv ferielukning på skolerne i efterårsferien, 
og at du dermed skal bruge din  optjente ferie.

Med den nye ferielov fra 2020 er optjeningsperioden og 
afholdelsesperioden parallellagt: Fra den 1. september til 
og med den 31. august året efter optjener du ferie. 

Udgangspunktet er, at ferien optjenes månedsvis (2,08 
dag/15,42 ferietimer pr. måned). Hvis du er blevet ansat 
1. august 2021, har du ikke optjent helt nok ferie til de 
5 feriedage i efterårsferien, hvor du kun vil have 4,16 
feriedage. Med den nye ferielov kan du godt afholde ferie 
på forskud, selvom arbejdsgiveren ikke kan pålægge dig 
det, hvis du ikke har været ansat på din nuværende 
arbejdsplads hele det foregående ferieår. 

Forskudsferie medfører, at du vil få løn i din ferie, selv om 
du ikke har optjent ret til ferie med løn i samtlige feriedage. 
Hvis du ikke har optjent feriedage nok – og du ikke aftaler 
forskudsferie med din skole – vil arbejdsgiveren trække 
dig i løn for den manglende optjente ferie. 

Du kan følge optjening og afvikling af ferie på din lønseddel. 
Når du evt. fratræder, kan dit ferieregnskab være i minus 
eller plus. Hvis det er i minus, bliver du trukket i løn, og er 
det i positiv, vil penge henstå på feriekonto til brug hos din 
kommende arbejdsgiver. I langt de fleste tilfælde vil regu-
leringen være lille.

Hvis du ikke ønsker at holde ferie på forskud, kan du søge 
rådgivning hos Lærernes A-kasse (www.laka.dk) om dine 
muligheder for at få dagpenge ved pålagt ferielukning uden 
optjent ret til løn.

Som nævnt er ferierne på Frederiksberg placeret 
i uge 42, uge 7 samt 3 uger i juli. Det er altså kun ved 
sygdom i disse perioder, at du kan få erstatningsferie, 
hvis du bliver syg. 

Bliver du syg, inden ferien starter, bør du sygemelde dig, da du 
ikke kan påbegynde ferie, når du er syg. Du vil derfor ikke være 
omfattet af karens, og du har ret til erstatningsferie for den del 
af ferien, hvor du er sygemeldt.  Vær opmærksom på, at du ikke 
må afholde ferie – eksempelvis rejse udenlands – så længe du er 
sygemeldt. 

Ved sygdom i din efterårsferie skal du først kontakte egen læge 
og bede om en lægeerklæring på din sygdom (denne er for egen 
regning). Herefter kontakter du skolen og sygemelder dig efter 
skolens gældende retningslinjer. Bliver du syg i udlandet, kan 
erklæring fra læge eller journal fra hospitalsindlæggelse bruges 
som dokumentation. 

Bliver du syg, når din ferie er begyndt, gælder følgende: De 5 
første sygedage er karensdage, hvor du ikke har ret til erstat-
ningsferie. Men da karensdagene gælder for hele ferieåret, bør 
du melde dig syg, også selvom du ikke i første omgang har ret til 
erstatningsferie. For bliver du syg igen i en anden ferieperiode, 
har du brugt nogle af karensdagene og vil hurtigere være 
berettiget til erstatningsferie. 

Kredsens 
åbningstid i 
uge 42 og 45

I efterårsferien har kredsen som altid i skoleferierne åbent for akutte 
henvendelser mandag til fredag fra 10 til 12.

I uge 45 er hele kredskontoret på kursus fra mandag til onsdag. 

Her vil kredsens telefon blive taget af Københavns Lærerforenings 
sekretariat, og kun akutte henvendelser vil blive viderestillet til formand, 
næstformand eller faglig konsulent.

I begge uger vil kredsmailen 012@dlf.org blive tjekket dagligt. 
 



Frydendalsvej 24 

1809 Frederiksberg

 

Tlf. +45 3329 78 11

E-mail: 012@dlf.org   

 

www.flfnet.dk

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

Tilmeld dig vores sms-service 
på ”fkf” til 1272 

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

Følg din lokale kreds på Facebook
Find vores Facebook-side her 
og giv os et “synes godt om”
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Er nogen interesseret i at være 
UNESCO Verdensmålsskole?

Flere politikere på Frederiksberg er interesseret i at nogle skoler 
på Frederiksberg skal være UNESCO Verdensmålsskoler. 
Frem for at tage en politisk beslutning og derefter bede en eller 
flere skoler implementere beslutningen har de Radikales medlem 
af Undervisningsudvalget, David Munis Zepernick, spurgt, om FLF 
vil hjælpe med at undersøge, om der er lærere på Frederiksberg, 
som vil brænde for arbejdet med verdensmålsskolerne. 

FLF vil gerne støtte op om, at engagementet i og ejerskabet til et 
sådant projekt skal komme fra dem, der skal udføre opgaverne i 
praksis. 

Derfor vil vi gerne efterlyse lærere eller teams, der kunne finde 
det spændende, hvis deres skole kunne blive en UNESCO Verdens-
målsskole. I første omgang er der tale om en interesse- tilkende-
givelse. Man binder sig ikke til at deltage i noget. 

Hvis der tegner sig et billede af en interesse, vil der muligvis blive 
aftalt en proces, hvor skolens ledelse vil blive inddraget, men 
ingen ved endnu, hvordan det videre forløb bliver. 

Hvis du eller I er interesseret, så send en mail til formand 
Lasse Hansen på mailadresse lhan@dlf.org. 

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

    
   U

NE
SCO VERDENSMÅLSSKOLE

https://www.facebook.com/FLFDLF

