
gælder stadig og jeg forventer, 
at vi vil fortsætte med det efter 
juleferien. 

Der er allerede nu fundet gode 
løsninger på anderledes skole/
hjemsamtaler, hvor man ikke 
mødes fysisk, og mange benyt-
ter sig af muligheden for at for-
berede sig andre steder end på 
skolen. 

Jeg glæder mig til at sige farvel 
til 2020. Det bliver ikke et år, 
jeg kommer til at savne.  

I ønskes alle en rigtig dejlig 
juleferie og et godt og lykke-
bringende nytår. 

Venlig hilsen 

Året der gik 

Vi nærmer os en jul og en 
juleferie som er tiltrængt for 
alle. Jeg tror jeg deler denne 
følelse med mange af jer. 
Året 2020 har været et mær-
keligt et af slagsen. 

I mine mange år i Furesø Læ-
rerkreds har jeg haft mange 
spændende og udfordrende 
opgaver, der skulle løses, 
men havde nogle fortalt mig, 
hvad der ventede i dette år, 
ville jeg aldrig have troet på 
det. 

Fra marts måned ændrede 
vores liv sig på rigtig mange 
måder. Først blev vi alle 
sendt hjem, dog efter at der 
på alle skoler var lavet lange 
og grundige planer for nødun-
dervisning. Da de små klas-
ser fik lov at komme tilbage, 
var der helt andre opgaver, 
der skulle klares og alternati-
ve tanker, der skulle skabe 
rum og skoleliv for de yngste. 
Mange af jer skulle også tage 
hensyn til de ældste elever, 

der savnede skolen og ven-
nerne og egentlig ikke syntes, 
at det var så skønt at sidde 
derhjemme, som de måske 
havde forestillet sig.  

Igennem hele foråret var jeg i 
tæt dialog med jer på skoler-
ne, med skoleledere, forvalt-
ning og borgmester og alle 
steder fra, fik I kæmpe ros og 
anerkendelse for det store 
faglige og sociale arbejde, 
som I påtog jer. Jeg hørte om 
et lærerteam, der cyklede 
rundt til deres årgang og vin-
kede med god afstand, så 
eleverne vidste, at de var sav-
net. Som altid er lærere krea-
tive og initiativrige.  

Bedst som vi troede, at det 
gik bedre, kom 2.bølge rullen-
de og lige nu oplever vi flere 
elever og lærere, der er smit-
tede, og nu hjemsendes de 
store elever igen.    

Aftalen om at minimere den 
fysiske tilstedeværelse på 
skolerne for medarbejdere, 
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Decembernyheder fra din lokale kreds  

Vi har taget de ekstra store ”arbejdshandsker” på og er gået i gang  med at lave en ny 
Furesø Lokalaftale, hvor vi ser på den nye centrale A20 og på, hvad vi har af gode og 
velfungerende ting fra vores nuværende aftale. Vi har haft et stort evalueringsmøde 
med tillidsrepræsentanter, AMR og skoleledere, hvor vi fik drøftet, hvad der i vores afta-
le støtter den gode arbejdsplads og den gode skole.  

Jeg har ligeledes drøftet jeres arbejdssituation med borgmester, udvalgsformand og 
velfærdsdirektør Tine Gram. Jeg håber derfor, at vi i det nye år kan se på øgede midler, 
så vi kan sætte undervisningstimetallet ned og give mere plads til god forberedelse, jeg 
håber, at det vil være noget, der kan ændres inden august 2021, hvor den nye aftale 
skal træde i kraft. 

Jeg vil holde jer orienteret i nyhedsbreve i det nye år.  

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.   

FURESØ LÆRERKREDS - DLF KREDS 28  

Furesø Lærerkreds   -  oktober  

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/  

valgene nu gået i gang med 
at analysere de enkelte sko-
lers resultater til udarbejdel-
se af en handleplan for jeres 
skole.  

Ny Bekendtgørelse 

Den 1. november trådte en 
ny bekendtgørelse i kraft. 
Det drejer sig om en be-
kendtgørelse om det psyki-
ske arbejdsmiljø på arbejds-
pladsen. Der kommer i den 
forbindelse en række vejled-
ninger, som jeres AMR bliver 
løbende orienteret om. I kan 
se mere om den nye be-
kendtgørelse her. 

Venlig hilsen 

Mikkel AMR i kreds 28 

Nedlukning igen 

Mandag den 7. december 
meddelte statsministeren, at 
alle elever fra og med 5. klas-
se skal sendes hjem fra den 
9. december.   

Det betyder, at eleverne skal 
tilbydes nødundervisning/
fjernundervisning indtil i hvert 
fald indtil den 3. januar 2021. 

MTU 

I slutningen af oktober kom 
resultatet af kommunens 
medarbejderundersøgelse. 
På skoleområdet nåede vi op 
på en imponerende svarpro-
cent på 92% Tak for jeres 
indsats. 

På alle skolerne er Medud-

Juleferie 

 

Fra fredag d.18.12 og til 2.1 
er kredskontoret lukket for 
personlig henvendelse, 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 rigtig dejlig 
juleferie.  

Venlig hilsen 

Furesø Lærerkreds 

Corona og arbejdsmiljø 

https://www.facebook.com/groups/furesoelaererkreds.dk/
https://www.facebook.com/groups/furesoelaererkreds.dk/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/psykisk-arbejdsmiljoe-1406/

