
på didaktikken, men vi vil ikke 
endnu engang have en bespa-
relse med, før vi ved, om det 
er noget der virker. En sådan 
besparelse kan i øvrigt kun 
effektueres, hvis man har fær-
re lærere eller vikarer.  

Vores modstand mod forslaget 
blev hørt og besparelsen er 
blevet fjernet. 

 

Ny formand 

Efter 18 år som formand valg-
te Anders Bondo Christensen 
at stoppe på DLF kongres i 
sidste uge.  

Der skulle derfor vælges en 
ny formand og der var på da-
gen tre kandidater. Da stem-
merne efter første runde var 
talt op, og viste, at ingen af 
kandidaterne havde fået mere 
end 50% af stemmerne, måt-
te vi ud i en 2.runde. Her blev 
Gordon Ørskov Madsen valgt 
med 156 stemmer, mens 
Morten Refskov fik 140.  

Her i Furesø glæder vi os 
også til et fortsat godt samar-
bejde med Gordon. Han har i 
forbindelse med A20 været 
en væsentlig del af forhand-
lingsgruppen, og det giver 
tryghed, når aftalen nu skal 
implementeres. 

Der har, specielt på de socia-
le medier, efter valget været 
skrevet om en splittelse i for-
eningen pga. det tætte af-
stemningsresultat. Det billede 
kan vi slet ikke genkende, og 
vi er helt sikre på, at vi samlet 
kommer godt videre med alle 
de vigtige opgaver, der ven-
ter. 

Budget  

Det kommunale budget er nu 
vedtaget for næste år. Der var 
få besparelser på vores områ-
de, men en af de besparelser 
vi kommenterede på i både 
høringsbrev og til et økonomi-
udvalgsmøde, var en bespa-
relse på1,8 mio. kr. som man 
ville finde ved at optimere 
fjernundervisning for nogle 
elever. Vi vil gerne være med 
til at afprøve nye tiltag , også 

Kommende overenskomstforhandling 

Kravene til OK21 blev vedtaget på kongressen. Udover krav om sikring af løn og ar-
bejdsforhold, blev der stillet yderligere to krav. Det ene var et forslag om mulighed for 
orlov i tilfælde af, at man mister et barn og det andet forslag var en forbedring af barsel 
ved tvillingfødsler. 

Pga. krisen i det danske samfund er der ikke de store forhåbninger til, at man kan stille 
store krav om lønstigninger og betalt seniorordning.  
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Oktobernyheder fra din lokale kreds 

På kongressen i forrige uge blev der ligeledes taget stilling til den videre implemente-
ring af A20. Overskriften i aftalen er et forpligtende samarbejde på alle niveauer, derfor 
skal forvaltning, kreds, skoleledere, tillidsrepræsentanter og den samlede lærergruppe 
samarbejde om den videre implementering. Vi starter onsdag d.7.10. med et fælles mø-
de, hvor vi vil evaluere den nuværende aftale. Her deltager TRIO, kreds og forvaltning. 
Efterfølgende vil der være en møderække, hvor vi i forhandlingsgruppen ser på, hvilke 
muligheder vi har, for at rette op på evt. uhensigtsmæssigheder og hvordan vi får tilført 
vigtige områder fra den centrale aftale.  

Vi håber, at vi får mulighed for at komme rundt på skolerne efter nytår og høre jeres 
tanker og ideer. Vi håber ligeledes, at I klæder jeres TR på ved faglig klubmøder. 

A20 og lokal aftale i Furesø 



Furesø Lærerkreds har ca. 520 aktive medlemmer  
og 110 medlemmer i fraktion 4, som er gruppen af 
pensionerede lærere. Vi har en tillidsrepræsentant 
på hver skole,- også på Marie Kruses Skole, som 
er en privatskole i kommunen. Alle tillidsrepræsen-
tanterne udgør en TR-styrelse, der mødes flere 
gange om måneden, hvor der arbejdes strategisk 
på at få indflydelse både politisk, men i høj grad 
også på skolerne.  
 
Foruden tillidsrepræsentanterne, udgøres kreds-
styrelsen af formand, næstformand, kasserer og 
en sagsbehandler. Disse udgør forretningsudval-
get og er valgt på kredsens generalforsamling.   
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Furesø Lærerkreds 
Danmarks Lærerforening kreds 028 
Kirke Værløsevej 26, 1. sal dør 3 
3500 Værløse  

Telefon: 93 87 08 64 
E-mail: 028@dlf.org 

Besøg også vores facebookside: 

https://www.facebook.com/groups/
furesoelaererkreds.dk/  

mende forhandlinger om en 
opdateret lokalaftale, der 
skal træde i kraft til august.  

Jeg vil ligeledes orientere jer 
jævnligt om det videre for-
handlingsforløb og om, hvor-
når vi får mulighed for at 
komme på skolerne og for-
tælle om forløbet. 

Vi arbejder stadig efter nogle 
retningslinjer pga. Covid19, 
som kan føles indskrænken-
de og meget krævende. Jeg 
ved det er hårdt, men håber 
at vi har forbedret jeres for-
hold en smule ved aftalen 
om virtuelle møder og kun 
nødvendig tilstedeværelse. 

Jeg vender tilbage efter feri-
en med nyt om dette. 

Lige om lidt er det efterårsfe-
rie.  

Jeg håber, at I alle får en 
dejlig uge med afslapning og 
ro, måske en tur i skoven 
eller en god bog derhjemme. 

Efter ferien kommer resulta-
tet af den medarbejdertriv-
selsundersøgelse mange af 
jer besvarede. Tak for jeres 
deltagelse. Vi vil her på kred-
sen granske resultatet nøje 
og bruge det i vores kom-

Efterårsferie 

 

I uge 42 er kredskontoret 
lukket for personlig henven-
delse, men I kan skrive på 
mail 028@dlf.org. Vi tjekker 
mail hver dag. 

Så med disse ord, ønsker vi 
alle medlemmer i Furesø 
Lærerkreds en dejlig efter-
årsferie.  

Louise Brandt 

Kredsformand  

Furesø Lærerkreds 

Uge 42 og derefter... 

https://www.facebook.com/groups/furesoelaererkreds.dk/
https://www.facebook.com/groups/furesoelaererkreds.dk/

