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Kære medlemmer 

Så nærmer børnenes efterårsferie sig, og for mange af jer er det et tiltrængt pusterum.  

Budgetforlig 

I år har budgetprocessen været lang og lidt for spændende. Udgangspunktet var, at der skulle spares 

mindst 8 mio. kr. på børne- og skoleområdet… Nu er budgettet så vedtaget, og heldigvis ser det ikke helt så 

dystert ud som først antaget. Der er fastholdt besparelser på 0,5 % på lønudgifter, som rammer alle 

områder inden for kommunen,- også skoleområdet. Men de varslede besparelser på 8 mio. er taget af 

bordet, for i stedet at tilføre ca. 2 mio. kr. i 2017, med mulighed for at udvide budgettet i 2018.  Vi har på 

børne- skoleområdet oplevet massive og store besparelser gennem de sidste mange år, så på trods af 

denne tilbageførsel af midler, vil der stadig ikke være råd til de timer og den drift vi ønsker, men det er et 

skridt i den rigtige retning.  

I hele budgetprocessen har der været god dialog med politikere i børne- skoleudvalget, forvaltning og 

forældre. Tillidsrepræsentanterne har ligeledes været en stor støtte med indspark og gode ideer. Det har 

været tydeligt for politikere, at vores skoler ikke længere kunne bære flere besparelser, og vi ikke længere 

ønskede at tage stilling til hvilke besparelser, der nu skulle findes.  

Politikerne har også indset, at man bør se på, hvordan man fastholder det gode personale, og har på den 

baggrund nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med fastholdelse og rekruttering af uddannede lærere 

og pædagoger. Furesø Lærerkreds er (naturligvis) repræsenteret i denne gruppe. 

Åbent kursus 

Furesø Lærerkreds afholder åbent kursus for medlemmer i november måned. Programmet kan ses på vores 

hjemmeside. Tilmeldingsfristen er udløbet, men da der er enkelte ledige pladser tilbage, kan man kontakte 

kredsen, og forhøre sig om der stadige er ledige pladser. Skriv en mail til 028@dlf.org    

Vi glæder os meget til at se jer tilmeldte til en dag med faglige og politiske diskussioner, pædagogiske 

oplæg og socialt samvær efter middagen. 

 

 

 

 

 



Arbejdsmiljø 

Siden skolereformen har DLF opfordret til at bruge MED og SU systemet effektivt og her drøfte og vedtage 

retningslinjer, der kan fremme det gode arbejdsmiljø.  Arbejdsmiljørepræsentanterne er orienteret om 

rapporten,  Arbejdstilsynet netop har offentliggjort, og om de problemstillinger der især er velkendte på 

skoleområdet.   

I kan med fordel tage nedenstående punkter op i Faglig Klub og give de tillidsvalgte mandat til at tage 

nedenstående op i MED- eller SU-systemet. Udsagnene er fra Arbejdstilsynets statusrapport. 

- At tilrettelægge og planlægge arbejdet hensigtsmæssigt og med realistiske målsætninger og tidsrammer  

- At ledelsen delegerer ansvar og kompetence til medarbejderne afpasset efter medarbejdernes 

forudsætninger for at håndtere det i praksis  

- At planlægge og gennemføre relevant uddannelse for medarbejderne  

- At udvikle og gennemføre personalepolitikker, f.eks. en stresspolitik  

- At arbejde systematisk med at forebygge fysisk og psykisk vold  

- At arbejde systematisk med at forebygge høje følelsesmæssige krav i arbejdet. 

 

Kredskontoret i uge 42 

 

Kredskontoret er ikke bemandet i hele uge 42. Vi kan dog træffes på telefonen eller på mail 028@dlf.org. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Louise Brandt 
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