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Skoleåret har været i gang i et par uger, og her kommer skole-
årets første udgave af FLF-nyt. Vi vil starte med at byde nye 
såvel som jer ”gamle” kollegaer velkommen tilbage efter en 
velfortjent sommerferie. 

I år havde vi indbudt de nyansatte på folkeskolerne til besøg 
på kredskontoret sammen med deres tillidsre-præsentant 
for at møde os og orientere om arbejdet i Frederiksberg  
Lærerforening. De nyansatte på Johanneskolen og Prins 
Henrik Skole er ligeledes inviteret den 26. september sam-
men med de private gymnasiale skoler fra KLF. Vi glæder os 
til at hilse på jer og fortælle om foreningen.

Vi har startet august med to arrangementer i FLF: ”Verdens 
bedste danske skole” og Copenhagen Pride, som vi deltog i 

sammen med Københavns Lærerforening. To helt forskellige 
arrangementer, men festlige og relevante på hver sin måde. 

Til gengæld ser budgetforslaget 2019 for Frederiksberg  
Kommune ikke særligt festligt ud. Der lægges op til at spare 
40 lærerstillinger væk primært på kommunens specialskole, 
Skolen ved Nordens Plads. Derfor vil dette nummer af FLF  NYT 
primært omhandle budgetforslaget. 

På bestyrelsens vegne

Kristine Falgaard
Formand

På lærerværelserne har I måske stødt 
på gule postkort fra FLF med over-
skriften ”Vi siger det bare”? Her gør vi 
opmærksom på, at der findes forskellige 
værktøjer til at registrere sin arbejdstid.

Se mere på flfnet.dk eller foreningens 
Facebook-side!

Kære medlem af Frederiksberg Lærerforening

Formand for Danmarks Lærerforening 
Anders Bondo Christensen 
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Frederiksberg Lærerforening og Københavns Lærerforening i Copenhagen Pride

I skolen er der plads til alle

•  Vi vinder guld i dannelsen af fremtidens borgere!
•  Danske børn læser godt!
•  Danskerne taler fremragende engelsk!
•  Danske børn regner rigtigt og har styr på natur/teknologi!             
•  Danske elever er blandt de bedste i verden til IT!                               
•  Danske skoler er de bedste i verden til at forberede eleverne til et liv 
     i et demokratisk samfund. Vi er nummer et! 94.000 elever i 8. klasse 
     fra i alt 3.800 skoler deltog i den seneste undersøgelse i 2016.

Verdens bedste danske skole
FLF startede skoleåret med en positiv fortælling om folkeskolen. 
Et boost til det nye skoleår på baggrund af anerkendt forskning om skolen.

Besparelser på Frederiksbergs folkeskoler
 – forslag om at spare 40 lærerstillinger på Frederiksberg

Forslaget til budget 2019 viser sig at være en ren gyser på folke-
skoleområdet, hvor især specialområdet står for skud. Følgende 
områder kan blive ramt:

• Lærerandelen af den understøttende undervisning i indsko-
lingen: Det foreslås, at pædagogerne fremadrettet skal varetage 
al den understøttende undervisning, hvor lærerne lige nu vare-
tager 25 %. Deri ligger en besparelse på 9,5 lærerårsværk.

• Alle tolærertimer på Skolen ved Nordens plads og i special-
klasserækkerne (C-sporet på Søndermark-skolen og A-sporet på 
Lindevangskolen) omlægges til lærer-pædagogtimer. 
Der ligger en besparelse på 19,5 lærerårsværk på Skolen ved 
Nordens plads samt 5,9 lærerårsværk i specialklasserækkerne.

• Der ansættes yderligere 2 IT-pedeller, og det gennemsnitlige 
undervisningstimetal hæves med 5 ti-mer for en lærer til 753 ti-
mer. Her ligger en besparelse på mellem 4 og 5 lærerårsværk.

Vi arbejder alle p.t. på højtryk for at få politikerne overbevist om, 
at det er en rigtig dårlig idé at spare på områder, der rammer ud-
satte elever. (------ vedr. de øvrige forslag-------)
Der skal findes penge, men FLF mener, at lærerstillinger skal 
fredes, og så må man spare på ”flødeskum-met” i skolevæsenet 
inklusive diverse kommunale tiltag.

Budgettet vedtages endeligt til oktober. Jeres tillidsrepræsen-
tanter vil løbende kunne holde jer orienteret om nyt, ligesom vi 
også bruger vores Facebook-side til opdateringer.

En gruppe forældre på Frederiksberg har startet en under-
skriftindsamling, og den må I gerne bakke op om – og dele 
vidt og bredt i jeres netværk:

https://www.skrivunder.net/serviceforringelser_pa_under-
visningsomradet_frederiksberg _kommunes_effektivise-
ringsplan_for_budget_2019-2022

https://www.skrivunder.net/serviceforringelser_pa_undervisningsomradet_frederiksberg_kommunes_effektiviseringsplan_for_budget_2019-2022


Får du besked?
Får du besked, når FLF holder kurser, foredrag, 
laver nyhedsfeatures eller andet? 

Tilmeld dig vores sms-service på ”fkf” til 1272 
og/eller book dig ind på vores facebookside: 
https://www.facebook.com/FLFDLF?ref=bookmarks 

Ønsker du at afmelde dig vores sms-service, så skriv ”stop fkf” til 1272
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Frydendalsvej 24 

1809 Frederiksberg

 

Tlf. +45 3329 78 11

E-mail: 012@dlf.org   

 

www. flfnet.dk

På FLFs hjemmeside kan du finde 
indgåede aftaler, kontakt-
oplysninger, medlemsaktiviteter, 
vidne om rettigheder og pligter, 
barselsregler og meget mere. 
Se hjemmesiden her www.flfnet.dk

Er du på Facebook?
Tjek FLFs facebook-site ud her

Sådan Ser 
din beStyrelSe ud

1. april 2018 – 31. martS 2020

per arnoldi
Kredsstyrelsesmedlem

Kongresdelegeret
Skolen ved Søerne

perarnoldi1@gmail.com
tlf. 3116 2702

Søren dahlStrøm
Kasserer

Kongresdelegeret
Søndermarkskolen

sdah@dlf.org
tlf. 3116 6460

riKKe hjøllund
Kredsstyrelsesmedlem

amr ansvarlig
Skolen på duevej

rikke.hj0212@gmail.com
tlf. 5188 1346

helle munch-nielSen
Konsulent

hmni@dlf.org
tlf. 3329 7811

laSSe hanSen
næstformand

Skolen på la cours Vej
lhan@dlf.org

tlf. 3146 8834

chriStine Falmer-nielSen
Kredsstyrelsesmedlem
pædagogisk ansvarlig

lindevangskolen
christine_falmer@yahoo.dk

tlf. 4277 8112

KriStine Falgaard
Kredsformand

krfa@dlf.org
tlf. 5126 2066

henriK tVarnø
Kredsstyrelsesmedlem

tre Falke Skolen
ht@trefalkeskolen.dk

tlf. 2925 9774

https://www.facebook.com/FLFDLF?ref=bookmarks

