
FLF sender et åbent brev til kommunalbestyrelsen, hvor der 
opfordres til, at kommunen tager aktive skridt og tilskynder 
skolerne til at gøre brug af de muligheder, det nationale forlig 
om frihedsgrader til skolerne giver. Undervisningsudvalget 
beslutter at afvente en national bekendtgørelse og behand-
ler derefter ikke det nationale forlig igen.  

AKT-vejledere fra 9 ud af 11 skoler mødes med FLF ang. in-
klusionsteamets arbejde, sammensætning og vilkår. Mødet 
afholdes for at give FLF større indsigt i inklusionsarbejdet på 
kommunens skoler. Indhold og pointer bruges i dialog med 
forvaltning og politikere. 

FLF gør kommunalbestyrelsen opmærksom på, at 
Frederiksberg Kommune ikke har bedt skolerne om 
at prioritere ressourcer til udviklingen af mellem-
former i skoleåret 2021/2022. Skoleåret er således 

planlagt, uden at nogen har udvikling af mellemfor-
mer i sin opgaveportefølje, selvom det er planen, at 

skolerne skal oprette mellemformer i skoleåret 
2022/2023.

FLF forhandler lokalløn på kommunens folkeskoler. For-
handlingerne sker med baggrund i ønsker fra skolernes 

faglige klubber. Resultatet bliver, at de lokale lønmidler i 
samme eller højere grad end sidste år fordeles efter de fag-
lige klubbers ønsker.

FLF indsender høringssvar til Frederiksberg Kommune angå-
ende mellemformer. FLF påpeger, at inklusionen allerede på 
nuværende tidspunkt er under pres. En forudsætning for, at 
mellemformerne bliver en succes, er, at den inklusion, der  
allerede foregår på skolerne, får bedre kår. Hvis kommunen 
vedtager at etablere mellemformer, gives en række anbe-
falinger. Der må tages højde for bl.a. fysiske rammer, super-
vision, ledelse, tid til kollegialt samarbejde og kompetence-
udvikling.

Foreningen er i løbende dialog med Skoleafdelingen og drøfter 
blandt andet:
• implementering af lokal arbejdstidsaftale, særligt på de 
  enkelte skoler hvor samarbejdet volder problemer
• samorganisering af Nordens Plads og Christianskolen –  
 herunder ledelsessituationen
• TR-organiseringen fremover og den faktiske organisatoriske 
  løsning for Christianskolen i det kommende skoleår
• IT-situationen
• nationalt forlig om frihedsgrader.

Juli 2021
Sommerferie.
 
August 2021
Den 1. august stopper foreningens mangeårige faglige konsu-
lent, Helle Munch Nielsen, for at gå på pension. Hendes stilling 
overtages af Henrik Tvarnø. Henrik er tidligere bestyrelses- 

medlem og fuldtidsfrikøbt sagsbehandler i foreningen. I ste-
det for Henrik Tvarnø indtræder Ditte Bernquist i bestyrelsen.

FLF skriver den 5. august et debatindlæg i FrederiksbergLiv, 
hvor kommunens mellemformsprojekt kritiseres for ikke at 
tage højde for pladsproblemer, for ikke at give klare svar på, 
hvilke tilbud, de inkluderede elever tilbydes og for ikke at 
tage højde for den udviklingsopgave, der venter skolerne. 
Den 23. august beslutter Undervisningsudvalget at udskyde 
mellemfomsprojektet et år.

Da den traditionsrige jubilarfest i Frederiksberg Kommune 
på grund af corona afholdes i et mindre format end vanligt, 
beslutter kredsstyrelsen ekstraordinært at give forenin-
gens jubilarer mulighed for at tage ud at spise med deres  
familier efter markeringen på rådhuset.

Inklusionsvejlederteamet fra Skolen på Grundtvigsvej mø-
des med FLF om teamets arbejde, sammensætning og vilkår. 
Mødet afholdes for at give FLF større indsigt i inklusions- 
arbejdet på kommunens skoler. Indhold og pointer bruges i 
dialog med forvaltning og politikere.

FLF deltager i topmøde om Fremtidens Skole 2030. Her præ-
senteres skolebestyrelser, ledelser og tillidsvalgte for resul-
tatet af de inddragende processer, kommunen har igangsat 
tidligere på året. Desuden drøftes de 7 børneløfter. FLF  
bakker op om yderligere et topmøde for kommunens med-
arbejdere og påpeger, at Masterplanen skal give plads til me-
todefrihed. FLF har løbende gennem foråret problematiseret 
inddragelsesdelen af lærere og børnehaveklasseledere, som 
er foregået meget forskelligt på skolerne.

Foreningen er i løbende dialog med Skoleafdelingen og drøfter 
blandt andet:
• opfølgning på skoleplaner og opgaveoversigter for de sko- 
 ler, der ikke lever op til lokalaftalen 
• ledelsessituation, TR-organiseringen og dagbehandlings- 
 området på den ny samorganiserede Skolen ved Nordens 
  Plads
• kommunalt budget 2022
• Masterplanen for Fremtidens Skole 2030
• inklusion.

December 2022
Skoleafdelingen og FLF afholder evalueringsmøde om den  
lokale arbejdstidsaftale. På mødet giver skolernes TR’er og 
ledelser sammen tilbagemelding til kommune og kreds angå-
ende kommende års prioriteringer. Desuden er der fokus på 
forberedelse og på klasselæreropgaven. 

FLF’s spørgeskemaundersøgelse om inklusion på almen- 
området afsluttes med en svarprocent på over 70. FLF går i 
gang med at behandle data. 

Foreningen forhandler løn for medlemmerne på Prins Hen-
riks Skole.

Efter at regeringen den 8. december besluttede at lukke sko-
lerne fra og med den 15. december, er FLF i kontakt med 
både børne- og ungedirektør, skolechef og skoleleder- 
forening. Kredsen lægger vægt på, at den konkrete vurde-
ring af det mulige og det meningsfulde skal være rettesnor 
for fjernundervisningen og aktiviteter for de elever, der ikke 
er hjemsendt. FLF fraråder online-undervisning i fuld fag-
række og efter almindeligt skema.

Foreningen er i løbende dialog med Skoleafdelingen og drøfter 
blandt andet:
• A-sporet på Lindevangskolen
• ledelsessituation, TR-organiseringen og dagbehandlings- 
 området på den ny samorganiserede Skolen ved Nordens 
  Plads.

Januar 2022
Efter drøftelse i bestyrelsen præsenteres TR-gruppen for et 
forslag til FLF’s økonomiske prioriteringer i kommende valg-
periode, der vægter behov for viden og kompetenceudvikling 
i alle foreningens led. 

FLF’s formandskab deltager sammen med formandskabet 
for Skolelederforeningen på Frederiksberg samt skolechef 
og sektorledere fra Skoleafdelingen i en fælles samarbejds-
dag, hvor der laves forventningsafstemning og konkrete  
aftaler for et fremtidigt tættere samarbejde. 

Derudover drøftes frisættelse af folkeskoleområdet, evalue-
ringsmøde den 1. december samt rekruttering og fasthol-
delse af lærere.

Foreningen tager initiativ til bilaterale møder med medlem-
mer fra det nye undervisningsudvalg for at indlede drøftel-
ser af de kommende 4 års samarbejde.

Foreningen er i løbende dialog med Skoleafdelingen og drøfter 
blandt andet:
• coronasituationen efter nedlukning og genåbning
• ledelsessituation, TR-organiseringen og dagbehandlings- 
 området på den ny samorganiserede Skolen ved Nordens 
  Plads
• kommunal mål- og rammebeskrivelse for 2022/2023
• A-sporet på Lindevangskolen.

Februar 2022
Det nye Undervisningsudvalg inviteres traditionen tro til at 
besøge FLF på foreningens internat for sine tillidsvalgte. 
Som noget nyt deltager både børne- og ungedirektøren,  
skolechefen samt formand og næstformand for Skoleleder-
foreningen på Frederiksberg. Gæster og internatdeltagere 
hører først et oplæg fra Klaus Majgaard om modenhed i  
skolens styringskæder, inden der er gruppedrøftelser om 
temaet fastholdelse og rekruttering. 

Den planlagte fredagsbar på Alléenberg den 25. februar 
udsættes til den 20. maj på grund af usikkerhed om  
coronasituationen. 

FLF indleder forhandlinger om en lokalaftale på 
Prins Henriks Skole på baggrund af A21 (arbejds-
tidsaftale for det statslige område).

FLF tager sammen med Skolelederforeningen ini-
tiativ til et møde med børne- og ungedirektøren 
om lærer- og lederlønninger på Frederiksberg. 

FLF henvender sig skriftligt til Magistraten og 
kommunens undervisningsudvalg angående den 

forestående dispositionsbegrænsning, som medfører, at  
kommunens institutioner skal tilbageholde 1,5 % af deres 
budget. Selvom kommunen håber, at man senere på året kan 
frigive en stor del af budgetmidlerne igen,  fremhæver FLF, at 
dispositionsbegrænsningen uanset hvad vil have konse-
kvenser for kvaliteten. Desuden pointerer FLF, at beløbet, der 
skal findes, er af en størrelse, så skolerne bliver nødt til at 
skære i holdtimerne i det kommende skoleår. FLF opfordrer 
politikerne til at tage ansvar for besparelserne og ikke ud-
delegere ansvaret til de enkelte institutioner. 

FLF afholder møde med Skoleaf-
delingen om prioriteringer 
i kommunal mål- og 
rammebeskrivel-
se for skole-
året 2022-
2023.
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September 2021
FLF’s formand og næstformand deltager i DLF’s strategi- 
seminar om A20 (arbejdstidsaftalen) sammen med de øvrige 
kredse i DLF. 

En række modtageklasselærere mødes med FLF. Mødet af-
holdes for at give FLF større indsigt i inklusionsarbejdet på 
kommunens skoler. Indhold og pointer bruges i dialog med 
forvaltning og politikere.

Foreningen er i løbende dialog med Skoleafdelingen og drøfter 
blandt andet:
• opfølgning på skoleplaner og opgaveoversigter for de skoler, 
  der ikke lever op til lokalaftalen 
• opgaveoversigter generelt
• nationalt forlig om frihedsgrader fra juni 2021
• A-sporet på Lindevangskolen
• TR- og ledelsessituationen på Skolen på Duevej
• ledelsessituation og dagbehandlingsområdet på den ny 
  samorganiserede Skolen ved Nordens Plads.

Oktober 2021
I løbet af efteråret afholdes der bilaterale møder med kandi-
dater fra et bredt udsnit af opstillingsberettigede partier og 
lister til kommunalvalget på Frederiksberg. Temaerne fra 
FLF’s side er økonomi, inklusion og Fremtidens Skole. 

FLF holder medlemsfest med konceptet fredagsøl, foodtruck 
og hits fra 00’erne. Anledningen er Lærerens Dag den 5.  
oktober, og at vi igen må samles uden restriktioner.

FLF indrykker en halvsides annonce i FrederiksbergLiv i  
forbindelse med det forestående kommunalvalg. Hovedbud-
skabet er, at skoleområdet har været udsat for massive be-
sparelser over de seneste år samtidig med, at det politiske 
flertal tegner et billede af et flot og velfungerende skole- 
væsen. I annoncen opfordrer foreningen Frederiksbergs bor-
gere til at tænke på folkeskolen, når de sætter deres kryds. 

FLF afholder ”Valgbar” på Bartof Station. Her har  
Frederiksbergs borgere mulighed for selv at komme til 
orde overfor en række kandidater til kommunalbe-
styrelsen i gruppedrøftelser om temaerne Fremtidens 
Skole, inklusion og økonomi. Der deltager kandidater fra 
Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, 
Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, 
Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Foreningen indsender sit høringssvar om Masterplan for 
Fremtidens Skole 2030. I høringssvaret fokuserer FLF på et 
lærerperspektiv og betoner bl.a. en styrkelse af medbestem-
melse og inddragelse i børneløfterne. Fremtidens Skole skal 
tænkes sammen med en omorganisering af specialområdet. 
Politikerne må vælge, hvilke mål man vil følge op på – for 
man kan ikke målstyre alt. Desuden påpeger foreningen 
nødvendigheden af mere fokus på professionalisering af IT-
driften.

Foreningen er i løbende dialog med Skoleafdelingen og drøf-
ter opfølgning på skoleplaner og opgaveoversigter for de 
skoler, der ikke lever op til lokalaftalen.

November 2021
FLF afholder medlemskursus på LO-skolen i Helsingør. Rasmus 
Willig holder oplæg om positivitetstvang, og Thorkild Thejsen 
taler om strømninger i de sidste 50 års skolepolitik. Derud-
over er der gruppearbejde, god mad og godt selskab.

FLF igangsætter sin inklusionsundersøgelse målrettet alle 
lærere og børnehaveklasseledere. Undersøgelsen skal give 
et billede af inklusionsarbejdet fra et praktikerperspektiv, 
og resultaterne skal bruges til at kvalificere kommende  
beslutninger om inklusion på Frederiksberg. 

Skoleafdelingen og FLF afholder lønmøde for administrative 
ledere og TR’er på de kommunale skoler på Frederiksberg. 
Forskellige muligheder for sammensætning af løn gennemgås. 

Den fælles hensigt 
er, at alle skal have den 
rette løn. Det aftales at af-
holde møde igen i 2022. I måne-
derne efter lønmødet gennemgår FLF’s 
faglige konsulent lønnen for lærere og børnehave-
klasseledere på Frederiksbergs folkeskoler. Gennemgangen 
resulterer i, at der findes over 400.000 kr. i for lidt udbetalt 
løn til lærere og børnehaveklasseledere. 

FLF forhandler lokalløn for medlemmerne på Rådhuset, PPR 
og UngeCenter Frederiksberg.

Foreningen er i løbende dialog med Skoleafdelingen og drøfter 
blandt andet:
• Masterplan for Fremtidens Skole 2030
• inklusion – herunder PPR-ressource
• A-sporet på Lindevangskolen
• ledelsessituation, TR-organiseringen og dagbehandlings- 
 området på den ny samorganiserede Skolen ved Nordens  
 Plads 
• APV/Trivselsmåling.

FLF deltager i møde med Skoleafdelingen angående TR- og 
MED-struktur ved Skolen ved Nordens Plads og Christian- 
skolen i forbindelse med den netop politisk vedtagne sam- 
organisering.

Foreningen er i løbende dialog med Skoleafdelingen og drøfter 
blandt andet:
• datahåndtering i forbindelse med genåbningen af skolene  
 efter nedlukningen fra dec. 2020
•  Covid-testning på skolerne 
• eksaminer efter nedlukningsperioden
• samorganisering af Nordens Plads og Christianskolen – 
  herunder ledelsessituationen og TR-organiseringen frem- 
 over 
• lokal arbejdstidsaftale herunder finansiering
• test/nationale test i forbindelse med genåbning af skolerne.  

April 2021
FLF sender inputs til Under visningsudvalgets anden  
temadrøftelse om Masterplanen for Fremtidens Skole 2030. 
Foreningen fremhæver Brené Browns begreb om ”Daring 
Classrooms” som en vej til fokus på elevtrivsel.

En enig kredsstyrelse udsender en anbefaling til at stemme 
ja til OK21.

Volleyfesten aflyses på grund af coronarestriktioner. FLF 
dækker udgifter til aflysningen.

FLF vedtager kernebudskaber vedrørende  det forestående 
inklusionsprojekt om etablering af mellemformer. Hovedbud-
skabet er, at skolernes mulighed for at inkludere er for ringe, 
og at hvis færre skal ende i et specialiseret tilbud, kræver 
det investering, før man kan høste en evt. effektivisering.

Foreningen er i løbende dialog med Skoleafdelingen og 
drøfter blandt andet:

• implementering af lokal arbejdstidsaftale, særligt på
   de enkelte skoler hvor samarbejdet volder problemer
• samorganisering af Nordens Plads og Christian- 
      skolen – herunder ledelsessituationen og TR-orga- 
     niseringen fremover
•  forflyttelsesrunde
•   A-sporet på Lindevangskolen 
•   Fremtidens Skole
• skolernes håndtering af coronasituationen. 

Marts 2021 
Frederiksberg Lærerforening afholder virtuel general-
forsamling på grund af coronarestriktioner. Den skriftlige 
beretning behandler temaerne corona, lokal arbejdstids- 
aftale og inklusion retrospektivt, mens den mundtlige beret-
ning udover de tre temaer også behandler OK21-resultatet. 
Beretningerne bliver enstemmigt vedtaget.

FLF sender inputs til Undervisningsudvalgets første tema-
drøftelse om Masterplanen for Fremtidens Skole 2030,  
Frederiksberg Kommunes nye projekt, der igennem ind- 
dragende processer skal sætte retning for udviklingen af 
kommunens skolevæsen. FLF foreslår et fokus på livs- 
mestring, fremhæver negative sider ved overdreven evalue-
ringskultur og foreslår, at man gør sig andre overvejelser om, 
hvad en god skole er.

Skoleafdelingen i Frederiksberg Kommune og FLF afholder 
fælles opstartsmøde om den nye, lokale arbejdstidsaf-

tale for skoleledelser og TR’er på alle skoler. 
På mødet kommer parterne bl.a. med 

fælles anbefalinger til, hvor-
dan skolerne kommer 

godt i gang med den  
aftalebestemte 

proces.

Maj 2021 
1. maj i Fælledparken aflyses på grund af coronarestriktioner. 

FLF sender inputs til Undervisningsudvalgets tredje tema-
drøftelse om Masterplanen for Fremtidens Skole 2030. Fore- 
ningen anbefaler, at der laves en egentlig analyse af plads-
kapaciteten på skolerne, og at der afsættes midler til 
indretning af inkluderende undervisningsmiljøer. Samtidig 
slår FLF fast, at der allerede er et voldsomt pres på skoler-
nes lokalekapacitet.  

Frederiksberg Kommune og FLF justerer forhåndsaftalen 
om lokalløn fra 2018: Matrikeltillæg differentieres nu efter 
antal dage, hvor man skifter matrikel i undervisningstiden. 
Derudover kan matrikeltillægget nu gives i forbindelse med 
ombygninger. Der åbnes endvidere for tillæg til selvstyren-
de teams, og der opnås enighed om, hvordan forhandlings-
summen udregnes.

Foreningen er i løbende dialog med Skoleafdelingen og drøfter 
blandt andet:
• implementering af lokal arbejdstidsaftale, særligt på de 
  enkelte skoler hvor samarbejdet volder problemer
• den fulde genåbning af skolerne
• lokal Covid-relateret nedlukning og genåbning af Skolen 
  på Bülowsvej
• samorganisering af Nordens Plads og Christianskolen – 
 herunder ledelsessituationen og TR-organiseringen frem- 
 over
• IT-situationen og udsigten til færre computere på skolerne 
  det kommende skoleår
• kolleger, der skal skrive under på, at deres Covid-19-rela- 
 terede sygemelding ikke er arbejdsrelateret
• registrering af Covid-19 som arbejdsskade eller erhvervs- 
 sygdom
• inklusion og mellemformer
• Fremtidens Skole
• kommunalt budget for 2022.

2021

Juni 2021


