
OK 21 Afstemning 
I vil fra d.6.4 få mulighed for at 
stemme ja eller nej til OK21. Her 
fra kredskontoret anbefaler vi et 
ja, men vi synes det er vigtigt, at 
man selv får mulighed for at læse 
og høre om overenskomsten, in-
den man beslutter sig. Der er ar-
rangeret virtuelle medlemsmøder i 
den kommende tid. Der er samti-
dig links til aftalen og en podcast 
på DLF.ORG. Vi vil selvfølgelig 
igen belønne de skoler, der får 
høje stemmeprocenter, men det 

vender vi tilbage med. 

Nationale Test 
Jeg rettede i sidste uge henven-
delse til det politiske niveau og 
bad om, at man fra Byrådet side 
ville lægge pres på undervisnings-
ministeriet, for at få aflyst de natio-
nale test i dette skoleår. Jeg me-
ner, at det absolut ikke giver me-
ning at afholde disse test, hverken 
nu eller i fremtiden. Jeg undrer 
mig over, at man ønsker, at lærer-
ne og eleverne skal bruge tid på 
dette, når der samtidig er stor 
fokus på trivsel og undervisning. 
Vi ved, at de nationale test ikke 
giver noget reelt billede af elever-
nes færdigheder. Borgmester og 
udvalgsformand i Furesø ønsker 
dog at fastholde afholdelse af de 
nationale test i skolerne frem mod 
sommerferien. Jeg håber så blot, 
at de 26 kommuner, der indtil nu 
har rettet henvendelse til ministeri-
et, bliver hørt. 

Ny aftale 

Så blev det endelig muligt at 
lande en ny lokal Furesøaftale. 
Vi har forhandlet siden efteråret, 
langt de fleste gange foran skær-
men, men det kender I jo godt. I 
den kommende tid deltager jeg 
på faglig klubmøder på skolerne. 
Her vil jeg fortælle om aftalen og 
tankerne bag. 

I korte træk ligner aftalen den 
tidligere aftale, men der er nogle 
nye omdrejningspunkter, som I 
vil stifte bekendtskab med sna-
rest. Der skal laves en skoleplan 
på alle skolerne, der skal give 
større indsigt i lederens priorite-
ringer og jeres ønsker om udvik-
ling, planlægning af undervisning 
og meget andet. Derudover har 
vi nu fjernet tilstedeværelsen på 
de 35 timer. Vi er på skolen, når 
det giver mening for vores arbej-
de som professionelle lærere, 
med de opgaver, der kræver 
tilstedeværelse.  

Vi har også fået sat det maksi-
male undervisningstimetal ned til 
795 timer om året. Derudover er 
der nu en fast pulje til fælles og 
individuel forberedelse og en 

skolepulje, der rummer tid til 
elevpauser, egne pauser og hur-
tige ikke-planlagte møder.  

I skal hjælpe jeres tillidsrepræ-
sentant med at gøre aftalen god. 
Giv input på faglige klubmøder, 
så tillidsrepræsentanten kan re-
præsentere jer alle og bringe 
gode ideer videre til ledelsen.  

 

Corona—og tilpas-
ningstræthed 

Jeg ved, at I er trætte, og jeg kan 
godt forstå det. Hver gang der 
kommer nye tiltag fra ministeriets 
side i forhold til genåbning og 
Corona, er det meget tydeligt, at 
man derinde ikke har nogen ide 
om, hvor meget der skal planlæg-
ges og ændres ude på skolerne. 
Jeg håber, at det bliver muligt at 
lukke skolerne op og samtidig 
sikre jer mod smitte og stress. 
Kontakt jeres TR eller AMR, hvis 
I har spørgsmål om testning, 
skemaer eller andre ting i forbin-
delse med genåbning. 
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Arbejdsmiljø 

En af de ting, der blev sat fokus på med vores medarbejderundersøgelse i efteråret, var medar-
bejdernes oplevelse af krænkende adfærd fra borgere, kolleger og ledere.  

Det medførte, at vi i kredsen har deltaget i udarbejdelsen af en ny retningslinje, der netop er ved-
taget i kommunens Hoved-med, nemlig Furesø Kommunes retningslinjer for håndtering og fore-
byggelse af krænkende adfærd, herunder vold, trusler, mobning, chikane, seksuel chikane mv. 

Fredag den 26. marts er alle trioer på skolerne inviteret til en temadag, hvor Mille Mortensen hol-
der oplæg med fokus på netop håndtering af krænkende adfærd.  

Efter denne dag skal alle skoler behandle retningslinjen i deres lokale med-udvalg og her forhol-
de sig til, hvordan man på skolen forholder sig til tackling af eventuel grænseoverskridende ad-
færd, bl.a. i forbindelse med virtuel fjernundervisning.  

Retningslinjen bliver sendt ud på AULA i den kommende tid og kan også tilgås på Furenet. 



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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verne fra 5. –9. klasse kom-
me i skole 50 % af tiden. Det 
giver igen udfordringer for 
jeres planlægning af under-
visning. Jeg ved også, at der 
er bekymring vedr. smitte og 
at der fra DLF centralt bliver 
arbejdet på, at kunne give 
lærere muligheder for test-
ning og vaccinationer.  

Jeg håber, I har mulighed 
for, på jeres arbejdspladser 
at drøfte, hvordan tilrette-
læggelsen af jeres arbejdstid 
og undervisning bedst kan 
lade sig gøre, så det giver 
mening for jer og jeres ele-
ver.  

Lige om lidt er det påskeferie 
og den trænger vi til! 

Jeg ved, at man på skolerne 
har lavet planlægningsdage 
enten fredag før ferien eller 
tirsdag efter ferien. Jeg hå-
ber, at det kan være med til 
at give jer ro i ferien. 

Jeg håber, at I alle får en 
dejlig påske med afslapning 
og ro. 

Efter ferien kommer der igen 
en ny hverdag. Her må ele-

Påskeferien 

 

I påskeugen er kredskonto-
ret lukket for personlig hen-
vendelse, men I kan skrive 
på mail 028@dlf.org. Vi tjek-
ker mail hver dag. 

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

Louise Brandt 

Kredsformand  
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Uge 13 og derefter... 
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