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arbejde ofte ligger udenfor den egentlige 

undervisning. Det kan være i form af elev-

samtaler, faglig vejledning i et frikvarter, en 

sludder på gangen om hvordan det går med 

vennerne eller derhjemme, hjælp til konflikt-

løsning og meget mere. Den del af vores 

arbejde bliver sjældent nævnt, når KL og di-

verse politikere snakker om, at lærerne er 

for lidt sammen med eleverne.  

 

At trivselsaspektet er så nedtonet i debatten 

er uholdbart! Bl.a. derfor har Frederiksberg 

Kommunelærerforening sat gang i kampag-

nen ”START – Ambitionen om en bedre 

folkeskole”. Frem for at diskutere, om lærer-

ne bruger 39,8 eller 40,6 % af deres arbejds-

tid på undervisning, vil vi gerne have fokus 

på, hvordan vi kan gøre skolen bedre – det 

burde være kernen i enhver diskussion om 

skolen.  

 

Hvordan håndterer vi inklusionsudfordrin-

gen? Hvad kan vi gøre for at sikre at flere 

unge for taget en ungdomsuddannelse? Hvor-

dan øger vi elevernes trivsel i skolen? Og 

ikke mindst: hvordan kan vi sikre, at flere 

lærere kan holde til deres arbejde? 

 

Der er mange interessante spørgsmål at stil-

le; spørgsmål som er langt mere relevante 

end blot at se på den gennemsnitlige under-

visningsprocent for lærerne.  

Herfra skal lyde en opfordring til, at vi – sko-

lens professionelle – alle arbejder for at få 

drejet debatten over på det, der rent faktisk 

er interessant – lad os sætte dagsordenen for 

debatten om den gode skole! 

Vi vil have den bedste skole! 

Lærerne på Frederiksberg er 

ambitiøse – vi vil have den 

bedste skole! Men hvad er den 

bedste skole? Og hvem skal 

sætte dagsordenen for den de-

bat? 
 

Af næstformand  

Anja H. Løgtholt 

 

 

 

T il trods for hvad KL og flere politike-

re synes at mene, handler god skole 

ikke kun om undervisning og antallet af 

timer, lærerne bruger på undervisning. 

Undervisning er skolens kerneopgave; det 

kan der ikke være tvivl om, men for at 

undervisningen kan lykkes er der brug for 

fokus på mange andre aspekter en lige 

det, der foregår i selve undervisningstiden. 

 

Hvis undervisningen skal fungere og være 

af høj kvalitet – og det er da at foretrække 

for alle – er der nogle ting, der skal være 

på plads: 

- lærerne skal være kompetente, og de 

skal have mulighed for og tid til at forbe-

rede deres undervisning på god og kon-

struktiv vis såvel i teamet som individuelt 

- eleverne skal have det godt i skolen; 

trivsel er en forudsætning for læring 

 

Som lærere tager vi også ansvar for at 

styrke elevernes trivsel, også selv om det 
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     Lad os 

sætte 

dagsorde-

nen for 

debatten 

om den 

gode sko-

le! 

”    

LEDER: 

www.fkf.dk 

På vores hjemmeside www.fkf.dk kan du finde informationer om foreningen, læse 

FKF-Nyt og følge med i nyheder. Det er også her du finder info om løn (fx hvor-

dan lønsedlen skal læses), barsel og meget mere. 
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Dimittendforslaget 
 

Der er behov for at gøre en indsats for at hjælpe de mange ledige lærere, der pga. fortsatte nedskæ-

ringer har meget ringe jobmuligheder og risikerer at ryge ud af dagpengesystemet. Men er dagpenge-

forslaget den rigtige løsning? 

 

 

D anmarks Lærerforening skabte røre i medierne, 

da man i maj måned præsenterede det såkaldte 

dagpengeforslag 

"Danmarks Lærerforening foreslår, at ledige nyuddannede 

lærere på dagpenge skal have mulighed for at arbejde i 

folkeskolen og dermed kunne bruge deres færdigheder 

fra læreruddannelsen. Lærernes formand understreger, at 

der skal være tale om ekstraordinær beskæftigelse." 

 

Baggrunden for forslaget er at hjælpe de mange ledige og 

nyuddannede lærere, som har meget svært ved at få job 

på grund af fortsatte nedskæringer i kommunerne. 

Læs mere om DLF's forslag her: 

http://www.dlf.org/nyheder/visnyhed?id=23757 

Forslaget skabte stor debat og er også blevet drøftet i 

FKF's bestyrelse. Bestyrelsen finder det vigtigt at hjælpe 

de lærere, der er eller bliver ramt af arbejdsløshed, men 

har samtidig en del bekymringer ift. forslagets mulige kon-

sekvenser for beskæftigelsessituationen og frygter, at for-

slaget vil blive udnyttet af økonomisk trængte kommuner. 

  

FKF's bestyrelse kan derfor ikke bakke op om forslaget i 

den nuværende form - læs den mere detaljerede begrun-

delse her: 

h t t p : / / w w w . f k f . d k / N y h e d e r ? d o c i d = 2 3 8 8 7 

 

Bestyrelsen har tilkendegivet sin holdning overfor DLF's 

hovedstyrelse. 
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laver en prioriteret liste, så politikere, lære-

re, ledere og forældre kan blive inspireret i 

deres videre arbejde med at gøre skolen 

endnu bedre – og så alle kan have de bedste 

kort på hånden. 

 

”Det var spændende at lærere, forældre og 

politikere skulle blive enige om, hvad der er 

vigtigst når vi snakker god skole. Jeg synes, 

det lykkedes meget godt og at fik valgt de 

rigtige kort,” fortæller Kenneth Harlow, 

formand for skolebestyrelsen på Skolen på la 

Cours Vej og fortsætter: ”Jeg er glad for, at 

lærerne har taget initiativ til dette møde. 

Det er med til at styrke samarbejdet mellem 

politikere, skole og forældre, og det er vig-

tigt når vi skal udvikle skolen.” 

 

Anja Løgtholt, næstformand i Frederiksberg 

Kommunelærerforening, er enig med Ken-

neth i at samarbejdet er vigtigt: 

”Det er interessant at se, hvad vi hver især 

lægger vægt på i den gode skole, men der er 

helt klart nogle gennemgående tendenser – 

bl.a. fokus på trivsel og på efter-/

videreuddannelse af lærerne. Det er vigtige 

områder, vi helt sikkert fortsat skal have 

fokus på, især når vi er enige om, at de for-

tjener ekstra fokus.”  

 

”Vi skal sikre, at vi alle – politikere, forældre 

og lærere – har de bedste kort på hånden i 

debatten om den gode skole, og det har vi 

gjort med mødet i dag. Så kan vi forhåbentlig 

i fællesskab tage stikket hjem og opfylde 

vores ambition om en endnu bedre folke-

skole på Frederiksberg – det er i hvert fald 

det, vi opfordrer til,” slutter Anja Løgtholt. 

C a. 60 forældre, skoleledere, lokalpoliti-

kere og lærere fra Frederiksberg var 

mødt op for at blive klogere på og komme 

med ideer til i hvilken retning folkeskolen på 

Frederiksberg skal udvikle sig. Tidligere for-

mand for Børnerådet, Per Schultz Jørgensen, 

var inviteret til at give sit indspark til debat-

ten. 

 

"Når man vi lændre noget, hjælper det ikke 

at fortsætte med mere af det samme. Flere 

test giver ikke bedre resultater," sagde Per 

Schultz Jørgensen bl.a. og talte for sin egen 

vision om den sociale skole, hvor trivsel og 

fællesskab er kernen. 

  

"Undersøgelser viser, at der er klar sam-

menhæng mellem social trivsel og læring. Så 

hvis vi vil ændre på noget, er det her, vi skal 

sætte ind," fortsatte Per Schultz og opfor-

drede til i højere grad at tænke ud af boksen 

for at rumme de mange forskellige elever i 

folkeskolen - og særligt den gruppe, der lige 

nu tabes i uddannelsessystemet. 

 

Efter det tankevækkende oplæg, fik deltager-

ne udleveret 20 kort med forskellige udsagn 

om den gode skole. De fik til opgave i grup-

per at udvælge de fem vigtigste kort. Der 

var mange bud og ivrig debat, men de højst 

prioriterede fokuspunkter blev: 

- Løbende efter- og videreuddannelse af 

lærerne 

- Faglige udfordringer til alle elever 

- Fokus på trivsel og tryghed i klasserne  

- Fysiske rammer der understøtter læringen 

Frederiksberg Kommunelærerforening sam-

ler de udvalgte fokuspunkter fra mødet og 

FKF-NYT 

 

”Vi skal have de gode kort på hånden!” 

Læs mere på 

www.fkf.dk 

Folkeskolen på Frederiksberg er god, men den kan blive endnu bed-

re! Det var udgangspunktet for debatten på Frederiksberg Kommu-

nelærerforenings borgermøde den 7. juni. 

http://www.fkf.dk/
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.  

Go’e ting 
http://www.youtube.com/watch?
v=VCIZ4vbedVI&feature=youtu.be 

”Go’e ting kommer ikke af sig selv, 

Go’e ting er mere end bare held” 

synger lærere fra Frederiksberg i 

sangen ”Go’e ting” skrevet af Niklas 

Burman fra Skolen ved Bülowsvej. 

”Der bliver lavet meget god skole i 

folkeskolen i Danmark. Mærkeligt at 

politikerne er så forhippede på at 

spare dér. Man får hvad man betaler 

for. Her cadeau til lærerne på Frede-

riksberg og en opsang til det politi-

ske landskab”, siger Niklas. 

 

Klik på linket for at se og høre san-

gen – og del den med alle dine kolle-

ger! 
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Af Tina Jensen, bestyrelsesmedlem og TR-

suppleant på Tre Falke Skolen 

 

I år blev den tilbagevendende volleyturne-

ring for Frederiksbergs lærere afholdt af 

Tre Falke Skolen, og for første gange var 

turneringen delt i to rækker: en A-række, 

for dem som bare ville vinde og en B-

række for dem, der synes det var vigtigere 

at deltage og have det sjovt. 

     Vinderne af A-rækken blev Skolen ved 

Søerne, og vinder af B-rækken blev Zah-

les. Stort tillykke til begge vindere! 

     Turneringen blev som altid afsluttet 

med et brag af en fest, hvor ingen ringere 

end Per Vers stod for underholdningen. Han 

bragte i den grad smil frem på læberne. Så 

tak til Tre Falke for en super turnering og 

fest, tak til deltagerne og tak til FKF for op-

bakningen til dette arrangement. 

 

FKF-NYT 

 

 

Vi ses til 

næste år, 

hvor det 

er Zahles, 

der står 

for turne-

ringen og 

ikke 

mindst  

festen… 
Årets volleyturnering  

Lærerens Dag 5. oktober 
Det er fedt at være lærer! Derfor fejres Lærerens Dag in-

ternationalt den 5. oktober. FKF markerer i år dagen med 

medlemskursus og -fest – sæt et stort kryds i 

kalenderen og hør nærmere efter sommerferi-

en.  

Vi glæder os til at se dig og alle dine kolleger  
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Løntræk i sommerferien? 

   

For ansatte ved kommuneskolerne: 

Hvis du ikke har været ansat i Frederiksberg Kommune 

hele kalenderåret 2011, kan du blive trukket i løn i dele af 

sommerferien. Sommerferien er placeret i de tre sidste 

hele uger af juli, det vil sige ugerne 28, 29 og 30. Ferie-

kort fra evt. tidligere arbejdsgiver i 2011 skal underskri-

ves af Frederiksberg Kommune (fx skolens administrative 

leder) og sendes til tidligere arbejdskommune eller Ferie-

konto. Det vil fremgå af dit feriepengebevis, hvortil det 

skal sendes. Feriepengene vil herefter blive sat ind på din 

nem-konto. 

 

For ansatte ved privatskoler: 

Hvis du ikke har været ansat på din skole hele kalender-

året 2011, kan du blive trukket i løn i dele af sommerferi-

en. Privatskolerne har – med mindre andet er aftalt 

på skolen – 5 ugers sommerferie, nemlig de sidste 20 

hverdage i juli samt de første 5 hverdage i august. Det vil i 

år sige fra og med d. 4. juli til og med d. 7. august. 

Feriekort fra evt. tidligere arbejdsgiver i 2011 skal under-

skrives af din arbejdsgiver og sendes til tidligere arbejds-

kommune eller Feriekonto. Det vil fremgå af dit feriepen-

gebevis, hvortil det skal sendes. Feriepengene vil herefter 

blive sat ind på din nem-konto. 

 

Find Frederiksberg Kommunelærerforening på facebook: 

 
http://www.facebook.com/FrederiksbergKommunelaererforening 

Synes godt om os og del med dine venner   

Særligt for dimittender (både kommune- og pri-

vatskoler): 

Er du dimittend fra 2011 eller 2012 og medlem af Lærer-

nes a-kasse, bør du kontakte a-kassen for at høre nærme-

re om reglerne for feriedagpenge. 

 

Hvis du ikke har et feriekort og/eller ikke som dimittend 

har fået tildelt nok dage med feriedagpenge - og er dag-

pengeberettiget medlem af Lærernes a-kasse - skal du 

gøre følgende: 

 

Senest første dag i sommerferien skal du melde dig ledig 

på dit jobcenter, enten ved personlig henvendelse eller på 

deres hjemmeside. Her udfyldes ledighedserklæring og 

dagpengekort. Husk at angive tvungen kollektiv ferie som 

årsag til ledigheden. 

  

Hvis du er i tvivl om noget, er det altid klogest at henven-

de sig på Jobcenter senest den første dag i ferien. Du kan 

finde dit lokale jobcenter på www.jobnet.dk 

 

Du kan også altid kontakte Lærernes a-kasse på tlf. 70 10 

00 18 eller via hjemmesiden www.dlfa.dk 

Tag godt imod nye kolleger 

 

Efter sommerferien vil der rundt omkring på lærerværelserne dukke nye kolleger op – vi er nemlig så heldige på Fre-

deriksberg, at vi har stigende elevtal hvorfor der er behov for at ansætte flere lærere. 

Hvis din skole er en af de heldige, der kan byde nye kolleger velkommen, er det vigtigt at huske at tage godt imod 

dem. Vis dem hvordan kopimaskinen virker, hjælp dem med at finde rundt og del ud af erfaringer og gode råd – det er 

alt sammen med til at give nye kolleger en god start  

Hvis du ikke har været ansat i Frederiksberg Kommune – eller på din privatskole – hele ka-

lenderåret 2011, kan du blive trukket i løn i dele af sommerferien.  Læs mere her: 
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Kontakt i sommerferien 

Sommerferien står for døren – som altid tiltrængt!  

Skulle du få akut brug for din fagforening i sommerferien , kan vi kontaktes telefonisk på 33 29 78 11 alle 

hverdage kl. 10-12 eller pr. mail 012@dlf.org (forvent lidt længere svartid end normalt). 

 

29. juni 

 

Sidste skoledag for elever 

  

 

5. oktober kl. 16-01 

 

Lærerens dag –  

medlemskursus og -fest 

 

Et sted på Frederiksberg  

 

FKF ønsker alle en skøn  

og velfortjent sommerferie 


