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Furesø lige nu. 
Fagfordelingen er godt i gang på skolerne lige nu, og heldigvis ser det ud til, at der ikke skal ske 
forflyttelser og afskedigelser af fastansat personale i år.  
OK18 er gået i gang. Der vil her i foråret blive arbejdet med at opsætte krav, som skal vedtages på 
kongressen til efteråret. Furesø Lærerkreds afholder et medlemsmøde torsdag d.4.5. kl.16.30 på Lille 
Værløse skole, lærerværelset, hvor der vil være mulighed for at debattere de overenskomstkrav, der skal 
stilles. Der vil komme en særskilt invitation, men sæt kryds allerede nu. 
 

Generalforsamling 2017 
Furesø Lærerkreds afholdte generalforsamling på Lille Værløse skole d.15.3. Der var ca. 60 deltagere. 
Formandens beretning blev debatteret og kommenteret, og der var i år fokus på den positive 
budgetaftale, der med tilførte midler skal styrke mulighederne for fastholdelse og rekruttere 
medarbejdere. Undervejs blev generalforsamlingen suspenderet og Regitze Flannov fra Hovedstyrelsen 
holdt et kort oplæg om Ok 18. Efter generalforsamlingen var der fælles middag. Tak til alle der deltog for 
engagement og hyggeligt samvær. 
 

Lærermødet på Ryslinge Højskole 2017   
 

Foreningen har iværksat en række tiltag for at fremme medlemmernes involvering i drøftelsen af 

folkeskolens grundlag og formål. Som et konkret medlemstilbud har hovedstyrelsen besluttet, at 

medlemmerne kan deltage i sommerkurset ”Lærermødet” på Ryslinge Højskole den 3. – 7. juli 

2017 til halv pris 

 

Lærermødet er et fem dages højskoleophold med alt, hvad det indebærer af fællessang, 

morgensamlinger, foredrag, poesi, værksteder, aftenprogram – og ikke mindst tid til samvær, 

samtale og debat over morgenkaffen, middagsbordet eller et glas rødvin om aftenen. 

Lærermødet er et nyt initiativ, der forventes at samle 100 lærere, studerende, forskere, 

politikere og andre fra et bredt udsnit af skole- og uddannelsesverdenen for at udfordre og 
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udvikle perspektiver på lærerens rolle, skolens dannelse og pædagogikkens formål. Frie Skolers 

Lærerforening og Uddannelsesforbundet er således også involveret i samarbejdet. 

En nærmere beskrivelse af kurset, tilmelding mv. kan findes her: https://ffd.nemtilmeld.dk/24/  
 

 
 

   Pejlemærker for god undervisning  
Undervisningsministeriet og Danske Underviseres Samråd (DUS), som Danmarks Lærerforening 

er en del af, fremlagde på en konference de 12 pejlemærker for god undervisning.  

De 12 pejlemærker er ikke en facitliste for, hvad god undervisning er. Pejlemærkerne er tænkt 

som et oplæg til en lokal og national faglig debat om, hvad god undervisning er, og hvordan god 

undervisning skabes. Tanken er, at pejlemærkerne skal ud til debat med og mellem lærere, 

skoleledere og andre interessenter. Her fra kredsen tænker vi, at de kan indgå i de overvejelser, 

der er på skolerne om, hvordan man skaber faglighed og rum til god undervisning.  

Jeg håber, at pejlemærkerne kan hjælpe i den kommende tid, hvor fagfordeling og øvrige 

arbejdsopgaver fastlægges for det næste skoleår.  

 

Debatten om, hvordan man i fællesskab kan styrke fokus på god undervisning, fortsætter også i 

samarbejdet mellem Undervisningsministeriet og DUS.  

 

Kontingent  
Når vi når til 1.august vil kontingentet til DLF ændre sig. Vi vedtog på generalforsamlingen at 

fastholde kontingentet på det niveau fra før lockouten på kr. 499,-. Jeg vedhæfter et link til en 

lille film, der meget fint forklarer sammensætningen af kontingentet.  

Se mere om konfliktlånsmodellen og kontingentet på foreningens hjemmeside. Foreningen har 

produceret en video, der forklarer kontingentændringerne. Du kan også finde videoen på 

foreningens hjemmeside 

 

 

 
 

  Furesø topmøde  
 Fredag og lørdag afholdte Furesø Kommune et minitopmøde, der omhandlede skoleudvikling i Furesø           
Kommune. Elever, forældre og personale på skoler og institutioner mødtes i weekenden sammen med 
byrådspolitikere og forvaltning for at sætte en retning for, hvor vi skal hen med skolerne i de kommende år. 
Der var oplægsholdere, tid til debat og gruppearbejde, hvor man sammen satte dagsorden for det 
kommissorium, der skal arbejde videre med skoleudvikling. Der var fra politikernes side enighed om, at der 
skal fokus på, om vi måler på ting, som måske ikke er nødvendige at måle på, og som ikke giver et 
helhedsbillede af det enkelte barn. Man kan samtidig ikke måle børnenes dannelse, og hvis man vil have 
hele mennesker, der tør tænke selvstændigt, og tør satse og træffe beslutninger, skal vi arbejde os væk fra 
målinger og i stedet se på det hele menneske. Spændende arbejde venter de næste måneder. Jeg vil 
informere mere i de næste nyhedsbreve. 
 
Rigtig god påskeferie til alle 
 
På vegne af kredsstyrelsen 
Louise Brandt 
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