
Kære kollega
Her dette arbejdsårs første nyhedsbrev fra Frederiksberg 
Lærerforening. Allerførst velkommen til alle nye kolleger 
– og velkommen tilbage til jer ”gamle”. ☺

Temaerne denne gang er primært arbejdstid, men også 
undersøgelse om MinUddannelse har fået plads. Vi takker for 
jeres store opbakning til at besvare undersøgelsen på meget 
kort tid. Det er enormt betydningsfuldt, når vi skal bringe 
resultaterne videre til politikerne.
Jeg ønsker jer god læselyst.

Med kollegial hilsen og på vegne af bestyrelsen,

Ane Søegaard
Formand

MinUddannelse – er det gratis?
Det mener FLF ikke. Nye initiativer koster arbejdstimer at 
implementere. Vi skal uddannes, have tid til forberedelse, 
efterbehandlingen, møder i teams og løbende opfølgning med 
elever og forældre. FLF indrykkede derfor annoncer i Lokal-
avisen og Frederiksberg Bladet i uge 32 og 33, og bestyrelsen 
har udarbejdet et budgetforslag, hvoraf det fremgår, at hvis 
ambitionen om MinUddannelse skal effektueres reelt, så vil det 
svare til et mertimeforbrug svarende til 176,72 lærerårsværk. 
Det svarer til en forøgelse af lærerstaben på Frederiksberg på 
27,61%. 

Hele budgettet, med samt de konkrete forslag til MinUddan-
nelse kan ses på FLFs hjemmeside: http://fkf.dk/

Spørgeskemaundersøgelse om MinUddannelse 
– hvad er resultatet?
På kun 4 dage - og, med et intra nedbrud indimellem - har 58%  
af lærerne og børnrhavekklasselederne svaret. Det er helt 
fantastisk.

Undersøgelsen viser at:
• 69 % mener, at de har haft mindre god eller slet ikke 
 mulighed for drøftelser af pædagogisk og didaktisk karakter  
 om læringsmålsstyret undervisning.
• 66 % føler sig ikke helt klar eller slet ikke klar pædagogisk 
 og teknisk til at lave årsplaner i MinUddannelse.
• 69 % føler sig ikke helt klar eller slet ikke klar pædagogisk 
 og teknisk til at lave undervisningsplaner i MinUddannelse.
• 89 % føler sig ikke helt klar eller slet ikke klar pædagogisk 
 og teknisk til at sætte mål og evaluerer den enkelte elev i   
 MinUddannelse.
• 85 % svarer at MinUddannelse vil øge deres behov for 
 forberedelsestid
• 68% svarer at MinUddannelse i mindre grad eller slet vil 
 være til gavn for kvaliteten af deres undervisning
• 91% mener ikke at MinUddannelse vil styrke skole/
 hjem-samarbejdet her og nu.
• 62% mener ikke at MinUddannelse vil styrke skole/
 hjem-samarbejdet på sigt. Oplysningerne vil tilgå politikerne  
 som en del af Frederiksberg Lærerforenings budgetudspil.

FLF NYHEDSBREV

Annoncen indrykket i Lokalavisen og Frederiksberg Bladet i uge 32 og 33. Fortsættes >
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Pas på Søren og Birgitte. 
De er nye i arbejdet med MinUddannelse 

Velkommen til et nyt skoleår som barn og forælder i 
den fredriksbergske folkeskole. 

Hvis du er forælder til et skolesøgende barn, har du 
nu modtaget et brev fra Frederiksberg Kommune 
som beskriver lærerne og elevernes nye, digitale 
evalueringsværktøj;  MinUddannelse. 

Værktøjet skal lærerne fremover bruge til at evalu-
ere dit barn, og dit barn skal evaluere sig selv. 

MinUddannelse vil i nogen grad erstatte elevplaner, 
årsplaner, karakterark og andre digitale informa-
tions- og evalueringsformer, som har været en 
del af skolens informationer om dit barns faglige 
og personlige udvikling. MinUddannelse rummer 
muligheder, men også store udfordringer. De ud-
fordringer er der ikke taget højde for i den tidsplan, 
kommunen har fremlagt og de rammer, de har givet 
lærerne på skolerne. Lærerne mangler erfaring og 
uddannelse i brugen af MinUddannelse. Vi mangler tid 

til at implementere MinUddannelse – og vi efterlyser 
muligheder for at drøfte, hvordan MinUddannelse 
kan styrke undervisningen og skole-hjem-samarbejdet.

Vi – lærerne på de frederiksbergske skoler – er am-
bitiøse på dit barns vegne. Vi løber i disse år stærkt 
på at kunne indfri dine og dit barns forventninger til 
en god skolegang. Vi er i dialog med politikerne om 
en revideret procesplan og beder om din forståelse 
og opbakning under processen med MinUddannelse.

www.flfnet.dk

Birgitte, lærer i 7 år

Søren, lærer i 3 år

Tjek dette link for at se hele undersøgelsen 
og din egen skoles resultat: 
http://flfnet.dk/nyheder/2015/august/spoerge-
skemaundersoegelse-om-minuddannelse

http://flfnet.dk/nyheder/2015/august/spoergeskemaundersoegelse-om-minuddannelse


Står der således på din opgaveoversigt: 
”Din opgaveoversigt er ikke udtømmende”?
På mange læreres opgaveoversigter står der i år, at ”opgave-
oversigten er ikke udtømmende” eller tilsvarende. 
Gælder det også for din opgaveoversigt, så læs videre her...
Forvaltningen er enig med FLF i, at ledelsen er forpligtet til at 
drøfte opgaveoversigten med den enkelte lærer, hvis ledelsen 
har påført denne besked på opgaveoversigten.
Ledelsen skal derfor angive cirka antal timer, du mangler 
at arbejde for at årsnormen på 1672,4 timer er opfyldt. Det 
er afgørende for, at du kan vide, hvordan du skal planlægge 
din arbejdstid i dette skoleår. Forvaltningen har orienteret 
skolelederne om ledelsens forpligtelse.

Har du drøftet din opgaveoversigt med din leder?
Vi opfordrer alle lærere og børnehaveklasseledere til at aftale 
et møde og drøfte opgaveoversigten med deres leder, uanset 
om den er sammenhængende eller ej. På den måde sikres det, 
at ledelsens forventninger til lærerens opgaver er afstemt, 
og at indholdet af opgaverne er tydelige for læreren.
På forespørgsel har forvaltningen meddelt FLF 
–  at lærerne kan forvente at få en samtale med et 
 ledelsesmedlem inden for ca. en uge 
–  at lærerne kan få opfølgende samtaler når som helst 
 på året, de ønsker det
–  at, såfremt alle lærere ønsker en sådan samtale på 
 samme tid, må læreren forvente længere frist end én uge

Var du på lejrskole sidste år – eller skal du i år?
På langt de fleste skoler har ledelsen sidste år kun tillagt +7 
timers arbejde og undervisningstillæg for lejrskoler. Forvalt-
ningen er enig med FLF i at dette tal skal være 14 timer.
Har du kun fået +7 timers undervisningstillæg eller arbejde 
tillagt din opgaveoversigt, skal du kontakte din skoleleder, 
således at du kan få den rette løn udbetalt. Hvis der på dette 
års opgaveoversigt igen kun står +7 timer pr. døgn, skal du 
også kontakte din leder. Har du spørgsmål, kontakt da din TR.

Virker IT?
FLF følger op på IT-undersøgelsen fra maj 2015. Ultimo oktober 
2015 vil FLF lave en opfølgende undersøgelse af IT-forholdene 
blandt lærerne på skolerne. Resultatet vil blive forelagt Under-
visningsudvalget og forvaltningen til brug for evt. forbedringer.

Arbejder du gratis?
Forvaltningen har udsendt et regneark til brug for opgørelse 
af lærernes arbejdstid. På forespørgsel fra FLF svarer forvalt-
ningen at også andre opgørelsesværktøjer, fx apps eller FLFs 
regneark (udsendt juli 2014) kan anvendes som opgørelses-
værktøj. FLF har flere konkrete sager, hvor lærere ikke har fået 
anerkendt deres forbrugte arbejdstid i sidste skoleår, fordi 
overtiden ikke kan dokumenteres. Tendensen er, at kun lærere 
som selv løbende har opgjort deres, får anerkendt deres over-
tid af ledelserne. Undtagelser herfor findes heldigvis, bla har 
ledelsen på Tre Falke Skolen anerkendt alle læreres overtid på 
”lærerens ord”. Tak for det!

Hvad har FLF brugt spørgearket 
om opgørelse af arbejdstiden til?
Dét spørgeark om opgørelse af arbejdstiden, FLF udsendte 
umiddelbart før sommerferien, har vist, at enkelte lærere og 
børnehaveklasseledere ikke har fået anerkendt deres overtid. 
FLF arbejder pt. på at kortlægge, om der kan rejses sag mod 
Frederiksberg Kommune ud fra de konkrete eksempler.
Indtil dette er afgjort, opfordrer vi alle medlemmer til at regi-
strere deres arbejdstid som dokumentation for den forbrugte 
arbejdstid. Registreringstiden skal indregnes som arbejdstid.

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

Budgettet for 2016 lyder på nye besparelser på skoleområdet. 
10 lærerstiliinger forslås sparet væk. FLF foreslår alternativt,
 at forvaltningens ledelses sparer på egne stillinger.

1200 lærere og pædagoger samlet 
i Falkonér til kompetenceudviklingsdag 
– bla om MinUddannelse.
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