
Større professionelt råderum, tak!

På opfordring fra FLF vil alle faglige klubber i de kommende uger 
komme med anbefalinger til opgaver, som lærere og børne-
haveklasseledere på skolerne ønsker fjernet eller bevaret. 

I sit oplæg til klubberne skriver FLF bla: 
”Det politiske krav om øget undervisning for lærere og børne-
haveklasseledere på Frederiksberg betyder mindre tid til andre 
opgaver. Konkret er det den enkeltes forberedelse til den 
konkrete undervisning som er ramt. Det forringer kvaliteten af 
kerneydelsen, nemlig den faglige undervisning og det presser 
vores arbejdsmiljø. 
FLF er af Frederiksberg Kommune blevet opfordret til at komme 
med forslag til opgaver som kan reduceres/fjernes for at sikre 
bedre sammenhæng mellem arbejdsopgaver og arbejdstid.

Flere faglige klubber har allerede meldt tilbage, og det foreløbige 
billede af de opgaver, lærere og børnehaveklasseledere gerne ser 
reduceret/fjernet er (ikke-prioriteret rækkefølge):
•	 Kommunens	skal	aktiviteter-	og	korte	kurser	(fx	
 kreativitetstornado, fælleskommunal kompetenceudviklings- 
 dag, motorikkursus, Avisen-i-undervisningen olign.
•	 MinUddannelse/læringsmålstyret	undervisning	(særligt		 	
 evalueringen af læringsmål for alle elever)
•	 Fraværsregistrering	(den	digitale)
•	 Administration	af	logistik	(fx	elev-	og	lærerskemaer)

FLF vil udsende en samlet anbefaling til forvaltning og politikere, 
når alle faglige klubber har meldt tilbage. Anbefalingen lægges 
naturligvis også ud til medlemmerne.
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“Og der er fortsat mange opgaver forude for os at 
tage hånd om: Der er tiden og muligheden for at 
kunne arbejde med MinUddannelse, med læringsmål-
styret undervisning. Det arbejde rummer også 
behovet for at afklare folkeskolens rolle som dan-
nelsesinstitution, som garanten for at udvikle elever 
til livsduelige og ansvarlige samfundsborgere. Det 
drejer sig – for os som lærere og børnehaveklasse-
ledere - om andet og mere end tiden til opgaven. Det 
drejer sig om folkeskolen fremtidige indhold, og om 
vores roller som professionelle.”

Uddrag fra formand Ane Søegaards tale 
til Frederiksberg Lærerforenings årlige 
medlemskursus d. 2. oktober.

Steen Nepper Larsen, oplægsholder på FLFs årlige medlemskursus, 
insisterede på at: ”Dannelse er noget kulturelt og samfundsmæssigt og 
ikke identisk med arbejdsmarkedstræning eller med indfrielse af bindende 
kompetence- eller læringsmål.”

(JULE)FROKOST-ORIENTERING OM ARBEJDSTID, AFTALER 
MED KOMMUNEN OG HOVEDSTYRELSESVALG 2015

I de kommende uger frem til jul vil bestyrelsen komme 
ud på frokost- eller klubmøder for at orientere om 
forhandlingerne med Frederiksberg Kommune. 
Med os bringer vi (som sædvanligt) lidt julegodter! 

Se i FLF-kalenderen, 
hvornår vi kommer 
ud hos dig.

Frederiksberg Lærerforening iværksætter oplæg og medlemsaktiviteter 

som kan understøtte et bedre og sundere arbejdsmiljø.

FLF KALENDER 2015-2016
NOVEMBER

DECEMBER
JANUAR

MARTS
FEBRUAR

APRIL
MAJ

Uge 47
IT undersøgelse –opfølgning på IT undersøgelsen i maj

19. november - 1. december kl. 16.00
Hovedstyrelsesvalg. Afstemningen foregår elek-tronisk i perioden Resultatet offentliggøres på dlf.org og folkeskolen.dk

30. november
(Jule)frokost-orientering på Skolen ved Bülowsvej

3. februar
Foreløbig dagsorden til gene-ralforsamlingen udsendes

4. februar
Løntjek Tre Falke Skolen kl. 14.30

10. februar
Sidste frist for indsendelse af billede og valgtekst til kandidathæftet

24. februar 
Sidste frist for indsendelse af forslag til dagsorden

2. marts
Endelig dagsorden og øvrige materialer til generalforsam-lingen udsendes

9. marts kl. 17.00 Generalforsamling på Skolen ved Bülowsvej
Generalforsamling med valg. Generalforsamlingen vælger formand, seks bestyrelses-medlemmer (heraf tre  kongresdelegerede) og to bestyrelsessuppleanter Tilmelding til TR senest 4. marts

28. april 
International Arbejdsmiljø Dag

Volleyfest

1. maj 
Fælledparken
13. maj fra kl. 15.00 Teater og fredagsbar på Kellerdirk, Frederiksberg Allé 102

Udlevering af billetter hos TR senest 10. maj

Ane Søegaard 
Formand 

Cinna VollmondNæstformand
Enrico Sørensen

Kasserer
Kristine FalgaardBestyrelsesmedlem

Ib Hummelgaard Bestyrelsesmedlem
Henrik Tvarnø Bestyrelsesmedlem

Sonja Hesselager EngsagerBestyrelsesmedlem

“DET HANDLER
OM DIN

HVERDAG”

1. december
(Jule)frokost-orientering på Skolen ved Søerne

2. december
Løntjek Skolen ved Bülowsvej kl. 16.00

4. december
(Jule)frokost-orientering på Tre Falke Skolen og Søndermarkskolen

7. december
(Jule)frokost-orientering på Ny Hollænderskolen 

8. december
(Jule)frokost-orientering på Lindevangskolen og Skolen på Nyelandsvej

10. december
Løntjek Lindevangskolen kl. 15.00

11. december
(Jule)frokost-orientering på Skolen på Duevej

12. december
Løntjek Ny Hollænderskolen kl. 15.30

14. januar 
Løntjek Skolen på La Cours Vej kl. 15.30

15. januar fra kl. 15.00Foredrag med Brian Degn Mortensen og fredagsbar på Kellerdirk, Frederiksberg Allé 102. Udlevering af billetter hos TR senest 12. januar
18. januar 
Løntjek Søndermarkskolen kl. 15.30

19. januar 
Løntjek Frederiksberg Ny Skole kl. 15.05

20.- 22. januar
Kursus for alle tillidsvalgte i Frederiksberg Lærerforening25. januar 

Løntjek Skolen på Nyelandsvej kl. 15.00



Stem Morten Refskov ind!
VALG TIL HOVEDSTYRELSEN I DANMARKS LÆRERFORENING

– vi har brug for offensive kræfter i DLFs hovedstyrelse! 

En enig hovedstyrelse anbefalede i foråret et JA til OK15  
– en overenskomst som ikke sikrer lærerne en løsning 
på de helt grundlæggende problemer, lærere og børne-
haveklasseledere på skolerne står i. Vores berettigede krav 
om tid til forberedelse, loft over undervisningsopgaven 
– og øget pres på et i forvejen meget presset arbejdsmiljø 
blev ikke indfriet med OK15.  

Morten	Refskov	insisterede	–	dengang	som	nu	–	på,	at	
en overenskomst skal sikre lærerne helt grundlæggende 
vilkår; at krav til god undervisning og et godt arbejdsmiljø 
er værd at kæmpe for. 

Morten	Refskov	anbefalede	derfor	(som	også	Frederiksberg	
Lærerforening) sine kolleger i Ballerup og andre steder i 
landet at stemme NEJ.  
Morten	Refskovs	indstilling	til	det	fagpolitiske	arbejde	
bygger på solidaritet, styrkelse af kollektive aftaler, sikring 
af fælles, bedre vilkår – og fremfor alt en vilje til at sætte 
handling bag ordene. 

DLFs hovedstyrelse har brug for en lærer af den karat.  
En enig bestyrelse i Frederiksberg Lærerforening anbefaler 
derfor	alle	medlemmer	at	stemme	Morten	Refskov	ind	i	
hovedstyrelsen til det kommende Hovedstyrelsesvalg.

2/3

Kursustilbud for medlemmer
FLF tilbyder alle medlemmer et kursus i at gennemskue 
opgave-oversigterne	og	identificere	samlede	forberedel-
sestid.

FORMÅL MED KURSET
At give den enkelte lærer :
a)  et tidsmæssigt overblik over, hvor meget tid den 
 enkelte har til forberedelse, efterbehandling og andre  
 opgaver.
b) et overblik som kan bruges til at formulere de 
 nødvendige spørgsmål, læreren kan stille lederen, 
 hvis der er for mange opgaver i forhold til arbejdstiden.

Kurset sikrer ikke mere tid til forberedelse eller efter-
behandling. Kurset sikrer heller ikke mere tid til de øvrige 
opgaver ud over undervisning, vi har. 

Ønsker du et kursus – eller kom du ikke med på det 
foregående, kontakt da din TR.FLF bød på kage og takkeord til lærerkollegiet på LC efter et rigtig stærkt 

lærerfællsskab, som resulterede i at besparelsen blev taget af bordet.

FLF har stærke traditioner for en høj valgdeltagelse, både til OK-valg 
og til hovedstyrelsesvalg. Bak op! Der er præmier til alle – hvis din 
arbejdsplads når en stemmeprocent over 80!



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

Frederiksberg Lærerforening

Frydendalsvej 24  

1809 Frederiksberg

Tlf. +45 3329 78 11
E-mail: 012@dlf.org   

	www.	flfnet.dk 3/3

“Og jeg er stolt, når I på skolerne insisterer på at tage 
den pædagogiske drøftelse (om MinUddannelse, red.). 
Jeg er stolt af at være kollega med lærere og børne-
haveklasseledere som vedholdende insisterer 
på at drøfte, hvad der sker med lærerprofessionen, 
hvis læreren ikke længere har mulighed for at vælge 
de værktøjer som han/hun mener er de bedste. 
Kort sagt: Jeg er stolt af at være med i det storteam, 
som hedder lærere og børnehaveklasseledere på 
Frederiksberg.”
 
Uddrag fra formand Ane Søegaards tale 
til Frederiksberg Lærerforenings årlige 
medlemskursus d. 2. oktober.Mere	end	1000	forældre,	elever,	lærere	og	børnehaveklasseledere	var	

mødt frem for at ”Slå ring om Skolen på la Cours Vej”. Flere lærere og børne-
haveklasseledere kom fra kommunens andre skoler i solidaritet med deres 
kolleger i kampen for at bevare både Tre Falke Skolen og la Cours vej som 
selvstændige skoler.

Ca. 140 medlemmer (og en enkelt elev) var mandag d. 9. november mødt 
op for at se og høre stand-up-showet ”En større ja-hat, tak!”. Showet var en 
gave fra FLF til medlemmerne på Lærerens Dag d. 5. oktober. Formand Ane 
Søegaard	lovede,	at	der	kom	flere	af	den	slags	dage.	Tjek	FLF-kalenderen	
ud og se hvornår.

“Hvorfor bruger vi – lærere og børnehaveklasse-
ledere på NP – i disse dage energi på at få forældrene 
med i en kamp mod besparelser på 2,4 mio. kroner? 
Er det alene for at bevare 5 lærerstillinger? Det er 
det også – men det er det ikke alene. Det er en kamp 
for at sikre, at det ikke er de svageste børn, som skal 
betale prisen for nedskæringer. Det er en kamp for at 
sikre at der reelt kan finde inklusion sted. 
Jeg har netop i dag fået bekræftet, at også den runde 
vandt vi. Besparelsen, som kan betyde afskedi-
gelsen af 5 kolleger, er nu blevet trukket tilbage.”

Uddrag fra formand Ane Søegaards tale 
til Frederiksberg Lærerforenings årlige 
medlemskursus d. 2. oktober.

Fælles skabelon til 
opgaveoversigt på vej
Frederiksberg Kommune har overfor FLF tilkendegivet, at de ser 
velvilligt på FLFs forslag om at udarbejde en fælles skabelon for 
opgaveoversigterne. Skabelonen skal ligge klar hurtigst muligt 
og senest i det nye arbejdsår.

FLF har bla foreslået en opgaveoversigt lig den, lærere og børne-
haveklasseledere på Skolen ved Søerne arbejder efter. Her har 
skolens tillidsvalgte været involverede i udarbejdelsen, og der er 
i vid udstrækning blevet lyttet til lærernes behov til tydelighed 
om såvel indhold af opgaverne som opgavens tidsmæssige 
prioritet.

Lær din løn!
Sidste skoleår fandt FLF fejl i medlemmernes løn for hundrede-
tusindvis af kroner. FLF tilbyder i november, december og januar 
alle medlemmer et lønkursus: “Er du tjekket? Så tjek din løn!”
Kurserne afholdes på de faglige klubmøder. 
Kontakt din TR for at høre nærmere om tid og sted.
 

Husk også at tjekke vores 
(stadig ret nye) hjemmeside
på www.flfnet.dk 


