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I en altid omskiftelig, kommunal skoleverden er der trods alt 
noget, man kan være sikker på i denne juletid: Klippe-klistre-
dagen kommer, før man venter det, der er brugerbetaling til 
julefrokosten på en kommunal arbejdsplads, og den admini- 
strative leder har altid nogle penge, der skal brændes af inden 
regnskabsårets afslutning.

I FLF markerer vi som altid julemåneden med en julefrokost for 
foreningens tillidsvalgte, julekurve til skoler og arbejdspladser 
og med en juleudgave af FLF-nyt. 

Vi ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. 
Vi glæder os til at vende tilbage i 2023 og som fagforening 
arbejde for og med jer. 

Vi arbejder løbende på at styrke vores hjemmeside flfnet.dk, 
så den afspejler de sager, vi arbejder med både i det daglige 
og i større perspektiver. Vi har derfor for nylig omorganiseret 
sidens menupunkter. 

Inden for hovedkategorierne ’Om FLF’, ’Dit arbejdsliv’, 
’Holdning og handling’ samt ’Medlem’ kan du finde yderligere 
oplysninger. 

’Holdning og handling’ er en ny fane, hvor vi vil lægge det 
arbejde ud, som vi løbende producerer. Her finder du bl.a.  
vores henvendelser og høringssvar til det politiske niveau, 
vores debatindlæg i pressen samt de fagpolitiske rapporter, 
notater m.m., som vi udarbejder, når vi håndterer sager med  
fx kommunen.

Senest har vi offentliggjort en række hovedbudskaber om  
god inklusion i et samlet skolevæsen. Dem kan du også læse 
mere om her i nyhedsbrevet. 

Du kan desuden følge vores arbejde på Facebook, hvor vores 
ambition er et par gange om ugen at holde jer opdateret om 
vigtige begivenheder: facebook.com/FLFDLF
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I sidste udgave af FLF-nyt fra oktober kunne vi fortælle om 
vores kriterier for mellemformer. Nu vil vi gerne præsentere 
foreningens hovedbudskaber om inklusion.

I Frederiksberg Lærerforening har inklusion og mellemformer 
i lang tid fyldt meget i det fagpolitiske arbejde. Vi har løbende 
processer i bestyrelsen med TR-gruppen, ligesom vi afholder 
interviews med medlemmer, der har særligt kendskab til 
området. Blandt andet dette arbejde giver os grundlag for de 
holdninger, vi har til inklusion.

Foreningens hovedbudskaber for god inklusion i et samlet 
skolevæsen stammer egentlig fra foråret 2021 og fungerede 
som et internt dokument, som især formandskabet tog ud-
gangspunkt i i håndteringen af kommunens arbejde med især 
mellemformer. 

Nu har vi støvet hovedbudskaberne af og gennemarbejdet 
dem, og vi mener, at de er så stærke, at vi lader dem være et 
mere formelt fundament for foreningens holdning til inklusion.

Hovedbudskaberne er drøftet og udviklet med både TR-
gruppen og bestyrelsen. Du kan læse dem her eller finde dem 
under ’Holdning og handling’ på foreningens hjemmeside. 

Onsdag i uge 49 var ledere, tillidsrepræsen- 
tanter og øvrige tillidsvalgte samlet til det 
årlige evalueringsmøde af de fælles kom-
munale mål- og rammebeskrivelser for sko-
lernes arbejde. Mål- og rammedokumentet 
er en del af lærernes arbejdstidsaftale.  I år 
var mødet planlagt og afholdt i samarbejde 
med både forvaltning og skolelederforening, 
fordi vi tror på, at vi kan mere sammen, når 
vi vil skabe en god skole for børnene. 

Ud over denne evaluering bestod en væsent-
lig del af mødet af drøftelse i de lokale
teams om legitime roller og positioner, samt 
hvordan generøsitet i relationen mellem TR 
og leder kan skabe gode resultater. 

Erhvervspsykolog Camilla Raymond stod 
for processen, hvor vi bl.a. kom ind på for-
ventningsafstemning, tydelige spilleregler 
og legitimitet som væsentlige elementer i det 
tillidsskabende og forpligtende samarbejde. 

Input fra dagen tages med til politisk niveau 
og indgår desuden i tilrettelæggelsen af de 
kommunale mål og rammer for skolerne, som 
de lokale tiltag i kommende skoleår bl.a. skal 
understøtte og udvikle.  

• Samarbejdsmøde mellem niveauerne:  
 Her giver skolerne feedback på kommunens  indsatser og prioriteringer.
• Skolemødet: Her giver lærerne input til de lokale indsatser og prioriteringer.
• Opgaveoversigt: Her får den enkelte lærer sin opgaveportefølje, 
 der skal understøtte skolens lokale arbejde. 

A20: Evalueringsmøde med fokus 
på det generøse samarbejde 

Hovedbudskaber 
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https://flfnet.dk/media/15491142/flf_nyhedsbrev_okt2022-2.pdf
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Derudover kom deltagerne selv til orde i en inddragende proces 
og drøftelser om det gode arbejdsliv. Pointerne fra medlemmerne 
sendes videre til DLF, som bl.a. bruger dem i de indledende drøftelser 
forud for kravopstilling til OK24.

Om aftenen blev der trukket i festtøjet, og hotellets køkken 
serverede en lækker festmiddag. Der var underholdning ved Bo 
Evers, der synger med finurlig og rablende lyrik. 

Der går forlydender om, at indtil flere deltagere holdt ud et godt 
stykke tid, efter baren lukkede. Måske derfor blev morgenmaden ind-
taget i passende ro og orden, inden turen gik tilbage til Frederiksberg.

Hold øje med næste mulighed for at deltage i et lignende arrange-
ment, så du også kan nyde godt af gode faglige input og samvær 
på højt niveau med egne kollegaer og på tværs af skolerne. 

FLF’s medlemsdøgn 2022 

Juletelefon
I juleferien (fra og med 22. december til og med 3. januar) 
har kredskontoret telefontid for akutte henvendelser 
22.-23. december, 27.-30. december og 2.-3. januar 
fra kl. 10 til kl. 12. 

Disse dage tjekkes kredsens hovedmailadresse 
(012@dlf.org) tjekkes, én gang dagligt. 

Kredskontoret åbner igen den 4. januar 
sammen med skolerne.

Gordon Ørskov Madsen fortæller om, hvordan DLF 
arbejder for investeringer i folkeskolen.

På FLF’s hjemmeside kan du finde 
indgåede aftaler, kontaktoplysninger, 
medlemsaktiviteter, information om rettigheder 
og pligter, barselsregler og meget mere:
www.flfnet.dk

Bemærk! FLF er flyttet i nye lokaler
Vi bor stadig sammen med Københavns Lærerforening, 
men nu på Frydendalsvej 20, frem for 24 tidligere. 
Samtidig har vi fået nyt telefonnummer: 82 30 20 12. 

Fra lørdag den 19. november klokken 10 til søndag den 20. 
november kl. 10 var en gruppe dedikerede medlemmer samlet til et 
FLF-medlemsdøgn på Hotel Frederiksdal. 

Dagen startede med indlæg fra Gordon Ørskov Madsen, formand 
for DLF, om, hvordan Danmarks Lærerforening arbejder for blandt 
andet investeringer i folkeskolen til bl.a. inklusion. Derefter var der 
foredrag om læringsglemsel ved Lene Tanggaard, rektor for Design-
skolen i Kolding, ph.d. og professor. 

https://www.facebook.com/FLFDLF



