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Velkommen tilbage fra en dejlig lang og solrig sommer.
Arrangement for nye lærere og pædagoger i Furesø
Igen i år har kredsen, i samarbejde med kommunen, afholdt et arrangement for alle nyansatte lærere og
pædagoger i Furesø. Det er vigtigt for os, at alle nye føler sig godt taget imod og meget hurtigt falder til. Vi
synes derfor, det er vigtigt, at der også bliver lidt baggrundsviden om kredsen og kommunens arbejde og at
der bliver mulighed for at se nogle af de mange muligheder, der er for undervisning uden for skolerne, her i
kommunen.
Jeg var igen i år med til hele arrangementet og det var dejligt at nå at få talt med mange af jer, der deltog.
Fælles Forståelse og lokalaftale
Der er desværre ikke noget nyt at fortælle om forhandlinger. Forvaltningen mangler fortsat en skolechef og
de øvrige medarbejdere har meget travlt med budgettet. Vi presser stadig på og regner med, at
forhandlingerne går i gang i slutningen af september. Jeg/vi har dog besluttet at bruge ventetiden på, at
jeg, som formand, sammen med næstformand Lone Tonnesen, tager på kaffebesøg på skolerne og sammen
med ledelsen tillidsrepræsentant finder ud af, hvad vi har brug for, når vi tilretter Fælles Forståelse. På de
kommende faglige klubmøder på skolerne vil I også få lejlighed til at drøfte Fælles Forståelse med jeres
tillidsrepræsentant.
Ny start:
Som et resultat OK-forhandlingerne 2018 har både KL (kommunernes
landsforening) og DLF aftalt, at der skal ske en række ”ny-start”-tiltag.
Det er dog især i de kommuner og på de niveauer, hvor samarbejdet
ikke fungerer særligt godt. Det er dog vigtigt, at I medlemmer ude på
skolerne også tager del i at påvirke til positive ændringer på jeres
skoler/arbejdspladser. Sammen med TR kan I være med til at arbejde
målrettet med at få ændret, justeret og forbedret forhold på egen
skole/arbejdsplads. Danmarks Lærerforening søger indflydelse på
ALLE niveauer og vi venter ikke blot på en ny
overenskomstforhandling, men arbejder kontinuerligt med at få forbedre forholdene for, at lærerne kan
udøve deres opgave på en (så) ordentlig måde som muligt. Selv små forbedringer kan betyde meget og det
kan alle være med til at gøre en indsats for.

Hold øje med din lønseddel
Mange af jer har fået ændrede arbejdsopgaver her ved skoleårets start. Det kan have stor betydning for din
løn. På side 2 på lønsedlen kan man se de forskellige tillæg. Det kan f.eks. være et klasselærertillæg, der
mangler eller som stadig står der, selv om funktionen er ophørt. Du har pligt til at holde øje med, om din
lønseddel er korrekt, men synes, du det er svært, holder vi igen i år et lønseddelstjek i uge 46. Du er
selvfølgelig velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant inden, hvis du har spørgsmål.
Fritvalgsordning- læs mere på vores hjemmeside
1.oktober er sidste dato for at få ændret sin fritvalgsordning eller forhøje sin pensionsindbetaling. Du kan
læse mere om hvordan du gør og udskrive blanketterne til kommunen på vores hjemmeside under
”arbejdsliv og løn”. http://www.furesoelaererkreds.dk
Budgethøring
Den årlige budgetdrøftelse er gået i gang i Byrådet. Det er desværre ikke valgår hvert år, så i år er der
forslag om besparelser, der også vil kunne ramme skoleområdet. Jeg har deltaget i et
Økonomiudvalgsmøde og har haft møde med borgmester og kommunaldirektør, der begge var meget
lydhøre over for de bekymringer jeg fremførte.
Kredsen sender som sædvanligt et høringssvar og det kan, så snart det er afsendt, læses på vores
hjemmeside.
Der er ikke på skoleområdet lagt op til meget store besparelser, men der er områder, der kan ramme
skolerne også og mange små beløb kan give store udfordringer i et i forvejen stramt budget. Samtidig er der
fokus på PPR og et ønske fra politikerne om, at PPR skal løfte en større del af inklusionsopgaven, desværre
med en besparelse samtidig.

De fem pejlemærker
Som de fleste nok har fulgt med i, er der sket en opblødning på kravet om mål, typer af mål, målbarhed,
dokumentation og styring i og af undervisningen. Dette har mundet ud i 5 pejlemærker fra
Undervisningsministeriets Rådgivningsgruppe, hvor der i indledningen bl.a. står at: ” Pejlemærkerne er et
godt udgangspunkt for at udvikle en ny praksis, hvor didaktisk frihed, pædagogisk ekspertise og
professionel dømmekraft står centralt, og hvor værdierne i folkeskolens formålsparagraf i højere grad er
bærende i arbejdet med tilrettelæggelse, gennemførelse og evalueringen af undervisningen – samtidig med
at de høje forventninger til eleverne og til folkeskolen bevares ”. Vi håber at pejlemærkerne kan komme i
spil ude på skolerne, at vi udnytter denne oplagte mulighed til igen at få didaktik, pædagogisk refleksion og
sprog til at være en hel central del af det at være lærer. Vi har med pejlemærkerne i hånden hjemmel til, at
vi sammen får styrket den fagprofessionelle stemme og dømmekraft. Vi hører gerne fra team, skoler eller
enkelte om, hvordan disse har bidraget til en ændring eller en diskussion af den pædagogiske praksis.
UVM har i øvrigt lavet et gennemarbejdet dialogmateriale, man kan tage udgangspunkt i, når man arbejder
med det ude på skolerne.

Pensionisttur
Som noget helt nyt har kredsen afholdt et arrangement for Furesø Lærerkreds pensionister. Der var stor
tilslutning til vandreturen på Flyvestationen, hvor Mads Pedersen fortalte om flyvepladsens historie.
Derefter var der frokost. Vi håber, at vi igen til næste år kan afholde et lignende arrangement.

Åbent Kursus
Kredsen afholder åbent kursus d. 24. og 25. november. Tilmeldingsliste og program er på vej fra din TR. Der
vil både være mulighed for faglig debat, spændende foredrag, lidt til lattermusklerne, god mad og hyggeligt
samvær med dine kollegaer fra de andre skoler og PPR.
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