
 
 
 
Kære medlemmer  
 
 
Sommerferie 
Et dejligt ord, og hvor har I fortjent at få det!  
Vi har medlemmer på mange forskellige institutioner, der alle yder et kæmpe arbejde for at gøre det 
bedste vores børn og unge. Vi håber, at I alle får en dejlig ferie hvor I får nydt sommeren.  
  
 
Fagfordeling og opgaveoversigt 
På skolerne er man i fuld gang – eller næsten færdig – med fagfordelingen. Meldingerne fra TR er, at vi 
i gennemsnit skal undervise 2-3 lektioner mere. Nogle steder får man endvidere den understøttende 
undervisning lagt oveni. 
Skolelederne melder ud, at de ikke vil sætte tid på andre opgaver end undervisning, men det står klart, 
at det er forberedelsestiden der bliver kraftigt udfordret. 
  
Vigtigt! Husk at være åben omkring din opgaveoversigt og vis den til din TR og dine kolleger. Det er helt 
legalt at bede din skoleleder om en forklaring på de beslutninger, han/hun har taget omkring dit job. 
Det er vigtigt at skabe åbenhed og gennemsigtighed. 
  
I nyhedsbrevet fra 1. maj var der medsendt et papir med ”opmærksomhedspunkter til dialog mellem 
leder og lærer om opgaveoversigten”. Jeg håber, at materialet kan hjælpe jer, når I skal have en snak 
nu – og i løbet af næste skoleår – med skolelederen/den daglige leder. Materialet er vedlagt igen.  
  
Oplevet retfærdighed er et nøgleord. 
  
  
Stillinger 
På mange skoler har det vist sig, at det har været svært at besætte de ledige stillinger. Mange ansøgere 
har først sagt JA, når de er blevet tilbudt en stilling, men er så efterfølgende sprunget fra. Desværre 
forsinker det fagfordelingen og er frustrerende. 
 
 
 

Læs mere på de næste sider.  
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SOMMERFERIE 2014 
 

I sommerferien kan du altid 
sende en mail eller ringe til 
kredsens telefonsvarer.  
Begge dele bliver tjekket 
hver uge, og alle vil blive 
kontakt hurtigst muligt 
inden for 2-3 arbejdsdage.  
 

”Lærerne er den 
vigtigste, tapreste og 

mest givende gruppe i 
samfundet til 

videreudvikling af 
civilisationen og sikring 

af demokratiet.” 
Fernando Savater 

mailto:052@dlf.org
http://www.052.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLF’s kampagne 
Fra centralt hold kører DLF en kampagne: ”Fremtiden 
starter i skolen”. Hovedbudskabet er, at forældre og 
befolkning skal tænke over den store og vigtige 
opgave, lærere har. Kampagnen består af annoncer i 
dagblade, reklamer i biograferne m.m. Den kører for 
øjeblikket, og vil blive gentaget i august og 
september. Tag godt imod den.  

www.dlf.fremtidenstarteriskolen  
  
 
Kredsen 
Kredsstyrelsen er netop vendt hjem fra et døgnmøde, 
hvor vi har lavet strategier for fremtiden. Vi har haft 
emner som arbejdstid, TR/AMR’s rolle, aftale, presse 
og kommunikation oppe at vende. Ikke mindst har vi 
også haft emnet om kontakten til medlemmerne på. 
Vi har diskuteret nyhedsbrev, læserbreve i 
Nordvestnyt, klubmøder, medlemsmøder samt fælles 
arrangementer for alle medlemmer.  
 
 
Kredskontoret 
Efter sommerferien vil det være muligt at lave 
individuelle aftaler om et møde med sagsbehandleren 
eller formanden efter den faste arbejdstid. 
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Inklusion 
I sidste nyhedsbrev orienterede vi om inklusionsundersøgelsen. Den er nu 
afsluttet og vi har talt alle svarende op. Læs mere på sidste side i nyhedsbrevet.  
 
 
Lærerjobbet 
Den spanske filosofiprofessor Fernando Savater har sagt: ”Lærerne er den 
vigtigste, tapreste og mest givende gruppe i samfundet til videreudvikling af 
civilisationen og sikring af demokratiet.” 
Jeg er fuldstændig enig i denne betragtning.  
Lad os med denne tillidserklæring mødes  
på arbejdet til august og sammen arbejde  
for et godt arbejdsmiljø og øget respekt  
for lærerne. 
  
Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer  
en rigtig god ferie. 
  
 
Venlig hilsen 
Jens Rohrberg,   
Kredsformand 
 
 

http://www.dlf.fremtidenstarteriskolen/
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Undersøgelse om inklusion 
 

Vores inklusionsundersøgelsen er nu afsluttet og vi har talt alle svarende op. Vi 
forventer at lave en lignende undersøgelsen i løbet af næste skoleår.  
 
Ud af 437 mulige svar, modtog vi 233. Det giver en svarprocent på 55 %. 
 
Kredsstyrelsen har valgt, ikke at offentliggøre resultaterne nu, for vi mener, at det er 
vigtigt, det er os selv der styrer slagets gang.  
 
Kredsstyrelsen vil gerne bruge undersøgelsen aktivt. Vi skal kunne bruge svarene i 
sammenhæng med vores arbejde fremover, og bearbejde det vi sender i medierne, så 
vi selv har kontrol over hvad der kommer i f.eks. Nordvestnyt. 
 
 
 
 
Fra undersøgelsens indledning:  

Om baggrunden for undersøgelsen 
Inklusionen er en proces som har været i gang i en årrække og inklusionsgrundlaget i Holbæk Kommune er grundigt beskrevet og knæsat, med udgangspunkt i UNESCO’S 
Salamanca erklæring fra 1984. 
  
Der er fine etiske, politiske, økonomiske og pædagogiske begrundelser for inklusionen. Ingen må føle sig ekskluderet, men har ret til deltagelse i almene fællesskaber; inklusion 
modvirker, at der opstår parallelsamfund i uddannelserne og på arbejdsmarkedet; inklusion skubber pengene tilbage fra specialområdet til det almene tilbud; inklusion 
modvirker stigmatiserende effekter og minimerer barriererne for deltagelse og læring i fællesskabet. 
  
Det tilstræbes at 96 % af alle elever er inkluderet, og målet er meget tæt på at være nået. 
Det der undrer, er: Hvorfor føler lærerne sig stadig pressede og utilstrækkelige? Hvorfor får tillidsrepræsentanterne og Kredsen stadig flere henvendelser fra kolleger der er ved 
at give op? 
Vi vil prøve at afdække det reelle omfang af problematikken, for at få baggrund for den indsats der skal gøres, for at bedre arbejdsmiljøet på skolerne. 


