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At besparelser og forringelser af ressourcer-

ne allerede har ramt skolerne og eleverne på 

Frederiksberg interesserer ikke KL. KL har 

kun ét formål, nemlig at undersøge hvor der 

kan spares yderligere ved at presse lærerne 

til at undervise mere – uden skelen til even-

tuelle konsekvenser så som forringelser af 

forberedelsestid, mindre til efter-/

videreuddannelse eller fx færre timer til me-

diecenter- og AKT-vejledere.  

 

Med andre ord: KL vil have mest mulig 

undervisning ud af lærerne. 

 

Vi har brug for at fokus flyttes fra at under-

søge hvor mange procent af arbejdstiden den 

gennemsnitlige lærer underviser til at se på, 

hvad der skaber god undervisning og hvor-

dan vi også i fremtiden med udfordringer 

som inklusion og målsætningen om at 95 % af 

en årgang skal have en ungdomsuddannelse 

kan sikre alle elever den bedst mulige skole-

gang med størst muligt udbytte både fagligt 

og socialt.  

 

Kort sagt: FKF vil have bedst mulig un-

dervisning til eleverne. 

 

Tiden er inde til at vi – lærerne – går sam-

men med forældre, skoleledere, elever og 

politikere for at drøfte, hvilken folkeskole vi 

vil have på Frederiksberg. Det er bl.a. dét, vi 

gerne vil opnå med vores borgermøde den 7. 

juni.  

 

Jeg opfordrer sammen med bestyrelsen alle 

til at møde op den 7. juni. Debatten om hvor 

vi vil hen med Frederiksbergs folkeskole er 

både vigtig og nødvendig – og der er behov 

for lærernes input! 

 

Så jeg håber vi ses – for elevernes, skolens 

og vores skyld! 

 

 

 

 

Lærerne skyder kr. 100.000 i den  

frederiksbergske folkeskole 

På vores velbesøgte gene-

ralforsamling d. 15. marts, 

blev det enstemmigt be-

sluttet at investere kr. 

100.000,- af foreningens 

egne midler til at sætte 

kvalitet i folkeskolen på 

den kommunale dagsor-

den. 
 

Af Ane Søegaard 

 Formand for FKF 

 

 

D et ser vi som en nød-

vendig prioritering og 

investering i en tid, hvor økonomisk krise, 

besparelser sammen med stigende elevtal 

og nu KL-partnerskabet presser folkesko-

len og dermed vores arbejdsvilkår.  

 

De kr. 100.000,- skal blandt bruges til: 

- At gennemføre vores egen undersø-

gelse som modsvar til den undersøgel-

se, KL startede i ugen op til påske. 

- At afholde borgermøde for alle inte-

resserede (forældre, politikere, lærere 

m.fl.) den 6. juni med fokus på sikring 

af kvalitet i folkeskolerne på Frederiks-

berg.  

- At lave kampagnemateriale, som sæt-

ter fokus på debatten om hvordan vi 

sammen sikrer kvalitet i folkeskolen. 

 

På Frederiksberg er elevtallet siden 2009 

vokset eksplosivt – op mod 900 flere ele-

ver er kommet til i de frederiksbergske 

skoler. Samtidig er der sket et fald i res-

sourcerne til fx mediecenter, matematik- 

og læsevejledning og andre opgaver som 

gives for at udvikle skolen og styrke un-

dervisningen. Derudover er antallet af 

timer til at udvikle skolen blevet reduce-

ret med 10 %.  
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    KL vil ha-

ve mest mu-

lig undervis-

ning ud af 

lærerne - 

FKF vil have 

bedst mulig 

undervisning 

til eleverne!  

”    

Hvad mener FKF 
om INKLUSION? 
Læs mere her: 
http://www.fkf.dk/fkf/d
et+mener+fkf  

http://www.fkf.dk/fkf/det+mener+fkf
http://www.fkf.dk/fkf/det+mener+fkf
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Generalforsamling i Frederiksberg Kommunelærerforening 

Torsdag den 15. marts samledes ca. 130 frederiksberglærere til FKF’s generalforsam-

ling. Et af de dominerende temaer var – ikke overraskende – kommunens partnerskab 

med KL, men også inklusion og behovet for læreruddannet arbejdskraft i skolen var på 

programmet. På de kommende sider kan du læse klip fra generalforsamling samt se 

den nyvalgte bestyrelse. 

Fra generalforsamlingens udtalelse vedr. partnerskabet: 

 

”I flere kommuner, hvor KL har gennemført sit partnerskab har KL’s besparelseskonklusioner haft alvorlige konse-

kvenser for undervisningens kvalitet.   

Vi frygter at også dette kan blive resultatet af det netop igangsatte KL-partnerskab, og Frederiksberg Kommunelæ-

rerforening har opfordret Frederiksberg Kommune – både før indgåelse af KL-partnerskabet og nu - til i stedet at 

indgå et ligeværdigt samarbejde mellem lærerne og kommunen om at se på lærernes arbejdstid og drøfte mulige 

forbedringer og indsatser for at sikre større kvalitet i skolerne.   

 

Opfordringen er ikke blevet fulgt, tværtimod: Frederiksberg Kommunelærerforening er blevet nægtet deltagelse i de 

møder på skolerne, hvor KL og skoleforvaltningen deltager. Her må kun den lokale tillidsrepræsentant være til ste-

de.  

 

Lærerne på Frederiksberg kan kun opfatte en sådan afvisning om samarbejde som et brud på den tillidsfulde dialog, 

som er en årelang tradition mellem Frederiksberg Kommune og lærerne.  

 

Lærerne på Frederiksberg opfordrer Frederiksberg Kommune til at trække sig fra KL-partnerskabet og i stedet ind-

gå i en ligeværdig dialog med skolens professionelle, lærerne og ledelserne, om at udvikle skolen.  Til gavn for un-

dervisningen, til gavn for arbejdsmiljøet og til gavn for den frederiksbergske folkeskole.” 

Referatet og øvrige materialer fra generalforsamlingen er tilgængelige på hjemmesiden:  

http://fkf.dk/fkf/generalforsamling/2012 
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OK13 = over-

enskomst 2013 

En overenskomst er 

den aftale som fast-

lægger hvilke løn- og 

ansættelsesforhold, 

der gælder for de 

ansatte, som arbej-

der på det konkrete 

område. Den inde-

holder bestemmel-

ser om fx løn, ar-

bejdstid, barsel, ferie 

og pension. 

Vores nuværende 

overenskomst 

(OK11) udløber 31. 

marts 2013.  

Forberedelserne til 

overenskomst 2013 

(OK13) er så små i 

gang. Læs mere her: 

http://www.dlf.org/l%C

3%B8n+og+job/ok+13  

 

 

Ny bestyrelse i FKF 
Generalforsamlingen valgte ny bestyrelse – se hvem her: 

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev det første 

bestyrelsesmøde afholdt – Tina Jensen var dog fraværen-

de pga. lejrskole i Norge.  

Hvad mener FKF 
om LØN? 
Læs mere her: 
http://www.fkf.dk/fkf/
det+mener+fkf  

http://www.dlf.org/l%C3%B8n+og+job/ok+13
http://www.dlf.org/l%C3%B8n+og+job/ok+13
http://www.fkf.dk/fkf/det+mener+fkf
http://www.fkf.dk/fkf/det+mener+fkf
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Fra generalforsamlingens udtalelse vedr. inklusion: 
 

B ørn lærer, når de deltager i sociale sammenhænge og bidrager til fællesskabet. Inklusionen giver derfor mening, 

når de inkluderede børn opleves som en del af fællesskabet både fagligt og socialt.   

… 

 

Inklusion må og kan aldrig blive den enkelte læreres ansvar.  Indsatsen bør bygge på et fælles grundlag, der udarbejdes 

i et samspil mellem kommunen, skoleledelserne og lærerne, så der bliver tale om en fælles plan for håndtering af in-

klusionsopgaven med henblik på ad den vej at styrke inklusionen i Frederiksberg Kommune.  

  

Frederiksberg Kommune arbejder netop nu med at udvikle en fælles kommunal strategi for inklusion i det frederiks-

bergske skolevæsen, men lærerne og Frederiksberg Kommunelærerforening er ikke inviteret med ved bordet.  

 

Herfra skal lyde en opfordring til kommune og forvaltning om hurtigst muligt at mødes med lærerne og Frederiksberg 

Kommunelærerforening for sammen at drøfte, hvordan vi sikrer det pædagogiske og faglige fokus i inklusionsopgaven.  

Nye medlemmer giver overskud 
I det forgangne år har Frederiksberg Kommunelærerforening fået ca. 50 nye med-

lemmer – velkommen til! 

Medlemstilgangen har medvirket til at sikre foreningen et fint overskud i årets regn-

skab, som kan ses på http://fkf.dk/fkf/

generalforsamling/2012  

 FULDTIDSFRIKØBT  

NÆSTFORMAND 

 

 

G eneralforsamlingen vedtog som noget nyt, at næstformanden fuldtidsfri-

købes fra skoleåret 2012/13. Beslutningen hænger sammen med for-

mand Ane Søegaards arbejde i DLF’s Hovedstyrelse, som gør at hun naturligt 

er mindre til stede på FKF’s kontor. En fuldtidsfrikøbt næstformand vil i sam-

arbejde med formanden og den øvrige bestyrelse samt foreningens konsulent 

kunne sikre og fastholde det høje service- og aktivitetsniveau i foreningen.  

VEDTÆGTS-

ÆNDRINGER 

 

D er blev vedtaget flere vedtægts-

ændringer – en af dem betyder, 

at det fremover kun er medlemmer, 

der er mødt op til generalforsamlin-

gen, der kan vinde rejselegater. 

    Så vil du have fingrene i et legat 

næste år, er der kun en ting at gøre…  

 

Mød op til FKF’s generalforsamling   
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Om lærernes arbejdstid: 

KL taler om flere undervisningstimer til 

lærerne. Det værste er, at de ikke kun 

t a l e r .  E n d n u  e n g a n g  e r  e t 

”kvalitetsløft”, blevet en mursten mere 

på læsset. Vi lærere har desværre ikke 

flere timer i døgnet end andre, så det 

må altså betyde færre forberedelsesti-

mer. Skulle dårligere forberedelse nu 

give bedre undervisning? KL’s udmel-

ding er, at lærerne bruger tiden til alt 

muligt andet (læs: pjat) som skole/hjem-

samarbejde og pauser (Politiken d. 31. 

januar) i stedet for at undervise. Det 

viser, at rationalet er, at man bare kan 

gå ind og lire undervisning af. Det skole- 

og læringssyn troede jeg var afskaffet 

med den sorte skole. Mon forældrene 

vil undvære skole/hjem-samarbejde, for-

beredelse og forældremøder? 

FKF-NYT 

 

KL-partnerskabet på Frederiksberg 

Frederiksberg Kommune har valgt at fasthole partnerskabet med KL. KL’s besøg på sko-

lerne før påske gjorde det meget tydeligt, at KL’s eneste formål er at se på, hvor meget 

hver enkelt lærer underviser for at udregne skolens undervisningsprocent. 

Kvalitet, lokale forhold og prioriteringer samt kommunale indsatsområder er uinteres-

sante for KL – men det er lige præcis det, der er vigtigt, for os der arbejder med elever 

og undervisning til hverdag.  

Nyhedsbreve om 
partnerskabet 
 
Hver uge udsender 
FKF et nyhedsbrev 
om partnerskabet 

– her kan du læse 
om den seneste 
udvikling, FKF’s 
holdninger og an-
dre aktuelle input. 
Nyhedsbrevene 
videresendes af 
TR’erne, men de 
kan også læses på 
http://www.fkf.dk/kl-
partner-
skab/nyhedsbreve  

Indlæg fra Berit Schmidt, lærer på Ny Hollænderskolen: 
 

Dårlig forberedelse = god undervisning  
– eller hvad? 

Dialogmøde med skolebestyrelsesformændene 

 

Den 28. marts afholdt FKF dialogmøde med skolebestyrelsesformændene. Mødet afsløre-

de, at der i vid udstrækning er fælles interesser ift. at sikre kvalitet i undervisningen og 

ordentlige arbejdsvilkår for elever og lærere. 

FKF inviterer til nyt dialogmøde den 14. maj, bl.a. som optakt til borgermødet den 6. juni.  

Borgermøde 7. juni kl. 16.30-18.30 
 

Frederiksberg Kommunelærerforening inviterer alle til BORGERMØDE 

om fremtidens folkeskole på Frederiksberg  

 

Lærerne på Frederiksberg er ambitiøse; vi vil have den bedste skole! Men 

hvad gør skolen god? 

Det vil vi gerne have input til! Derfor inviterer vi til borgermøde for at 

drøfte, hvad den gode skole er og hvordan vi sammen sikrer alle elever en 

god skoledag.  

SÆT KRYDS I KALENDEREN! 

Hvad mener FKF 
om LEDELSE? 
Læs mere her: 
http://www.fkf.dk/fkf/
det+mener+fkf  

http://www.fkf.dk/kl-partnerskab/nyhedsbreve
http://www.fkf.dk/kl-partnerskab/nyhedsbreve
http://www.fkf.dk/kl-partnerskab/nyhedsbreve
http://www.fkf.dk/fkf/det+mener+fkf
http://www.fkf.dk/fkf/det+mener+fkf
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  Hey – hvor er klummen henne? 

   … 
   

 

 

 

Ja, ser du: Anne Martiny – vores fantastiske klummeskribent – er 
trådt ud af bestyrelsen og er faktisk så småt på vej helt ud af sko-
len. Derfor er det slut med klummer fra Annes ellers gennem flere 
år meget sikre hånd.  

Lige nu overvejer vi, hvad der skal erstatte klummen – og det er 
ikke nemt, skulle vi hilse at sige! 

Vi ved, at Annes skæve vinkler på lærerhverdagen sikkert vil blive 
savnet.  

Heldigvis ligger alle de gamle numre af FKF Nyt med alle Annes 

klummer lige her: http://fkf.dk/fkf+nyt 

 

 

Det blad du sidder og læser side 7 af – FKF Nyt – er Frederiksberg Kommunelærerforenings medlemsblad.  

Frederiksberg Kommunes nyhedsbrev har skiftet navn fra ”Notabene” til ”FK-NYT” – og det nye navn synes vi lig-

ger lidt for tæt op af vores, derfor har vi brug for noget nyt. 

     Bestyrelsen har ønsker gode ideer til, hvad det nye navn til vores blad skal være (Frederiksberg Bladet er jo ta-

get…). Forslag til nyt navn (man må gerne komme med flere end et) sendes til anja.hyldgaard.pedersen@skolekom.dk 

senest 30. maj.  

      Bestyrelsen vil gennemgå de indsendte forslag – og hvis et af dem er godt nok til at komme igennem den strenge 

bedømmelse, vil manden/kvinden bag blive belønnet med et gavekort til Magasin på 300 kr. Desuden deltager alle ind-

sendte forslag i lodtrækningen om 2 flasker rødvin. 

  Hvad skal bladet hedde? 

 FKF Nyt skal have nyt navn – 

men hvad det være? 

Indsend dit forslag – måske bliver 

du den heldige vinder af en lækker 

præmie! 

Har du hørt om  

 

Ny nordisk skole er et projekt iværksat af Børne- og Un-

dervisningsminister Christine Antorini. Ideen er at nytæn-

ke ikke bare skolen, men hele forløbet omkring børn og 

unge i Danmark.  

     Projektet adskiller fra flere andre af samme slags, fordi 

der arbejdes ud fra erkendelsen af, at vil man forandre, 

skal man have de professionelle (fx lærerne) med på vog-

nen.  

     Læs mere om ”Ny nordisk skole” og kom med dine 

indspark til processen her: 

      http://nynordiskskole.dk/Ny-Nordisk-Skole 

Find Frederiksberg Kommune

-lærerforening på facebook: 

 
http://www.facebook.com/

FrederiksbergKommunelaererforening 

Synes godt om os og del med dine venner   



Side 8 FKF-Kalenderen: 

Ansvarshavende redaktør: Ane Søegaard                                Billeder: FKF, stock.xchng, 

DEADLINE FOR  NÆSTE NUMMER ER fredag den 18. maj    

Indlæg (artikler, kommentarer, billeder osv.) sendes til anja.hyldgaard.pedersen@skolekom.dk  

1. maj i Fælledparken 

1. maj er i år en tirsdag – det er ikke en fridag på Frederiksberg, men hvis vejret er godt kan FKF anbefale 

et besøg i Fælledparken efter arbejde. Årets parole er ”Job og uddannelse til alle”. 

 

Igen i år deler FKF telt med Socialpædagogerne, LFS, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening og PLS. 

Læs mere på www.1maj2012.dk 

1. maj kl. 12 - 1. maj i Fælledparken Fælledparken 

Medio-ultimo maj 

Frokostmøder på alle folkeskoler-

ne om partnerskabet og borger-

møde 6. juni 

Alle folkeskolerne, vil du vide præ-

cist hvornår din skole får besøg – 

spørg din TR 

14. maj kl. 19.00—20.30 
Dialogmøde med skolebestyrelses-

medlemmer og TR´er 
Frydendalsvej 24, 2. sal 

7. juni kl.16.30-18.30 BORGERMØDE 
Ny Hollænderskolen,  

Hollændervej 3, 1855 Frb C 


