
Generalforsamling 

i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds 

 

Fredag den 13. marts 2020 

kl. 16.00 – 19.00 på Egholmskolen. 

Derefter fredagshygge for tilmeldte. 

 

Endelig dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Beretning. 
 

3. Indkomne forslag.  
 

4. Regnskab (herunder status). 
 

5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmerne. 
 

6. Budget og fastsættelse af kontingent. 
 

7. Valg, jf. § 8 i vedtægterne: 
Valg af kredsformand: 

Kredsstyrelsen anbefaler, at Merete Randskov genvælges. 

Valg af kasserer: 

Kredsstyrelsen anbefaler, at Maria Kleis genvælges. 

Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

8. Eventuelt. 

Kl. 18.00 - 19:   

Anders Liltorp, fra Hovedstyrelsen i DLF og formand i Rødovre 

Lærerforening kommer og taler om lærerkommissionen og 

periodeforhandlingerne. 



Vallensbæk Lærerkreds’ skriftlig beretning april 2019 – marts 2020: 
 

Så er der gået endnu et år, og generalforsamlingen er lige om hjørnet. Derfor er det tid til at se 

tilbage på det arbejde, vi har lavet i Kredsen samt de emner, som har optaget os lokalt. 

Kongres:  

Danmarks Lærerforening afholdte kongres den 1.-3. oktober. Den blev indledt med Formandens 

beretning som tog sit udgangspunkt i Hal Kock’ tanker om demokrati, og hvilken rolle folkeskole 

har i det. Herefter fulgte taler af både Jacob Bundsgaard, Lisette Risgård samt generalsekretæren 

for den internationale lærerorganisation. Undervisningsministeren holdt først sin tale på 

kongressen om onsdagen, hvor hun blandt andet talte om at få ”elefanten” ud af rummet – altså 

konflikten i 13 og arbejdstidsloven. Så må vi håbe, at det også lykkes i periodeforhandlingerne at få 

lavet en aftale, som kan afløse Lov 409. 

Folkeskoleidealet, som DLF har arbejdet på i to år, blev vedtaget, og det blev drøftet, hvordan man 

får det ude at leve. Folkeskoleidealet er Danmark Lærerforenings bud på, hvad folkeskolen kan, og 

hvorfor vi holder skole.  

  

I slutningen af kongressen var der valg til henholdsvis formands– og næstformandsposten. Anders 

Bondo Christensen blev genvalgt som formand endnu engang, mens Dorte Lange blev valgt til 

næstformand (med 162 stemme) mod Morten Refskovs 130 stemmer. 

Hovedstyrelsesvalg: 

Der var rigtig mange kandidater på valg i år, hvilket nok var en af årsagerne til, at 

stemmeprocenten på landsplan blev 58,2 % - den højeste valgdeltagelse siden 1983. Med en 

stemmeprocent på 78,1 % endte vi som den kreds med den 7. højeste valgdeltagelse. Af de tre 

kandidater som kredsen anbefalede, kom både Morten Refskov og Anders Liltorp ind igen, mens 

Jeanette Sjøberg desværre og meget overraskende ikke kom ind. 

Ny undervisningsminister: 

Efter valget i foråret fik vi ny undervisningsminister. Pernille Rosenkrantz-Theil fik ansvaret og 

inviterede sig som noget af det første til møder med alle landets lokale lærerkredse sammen med 

Anders Bondo. Møderne skulle bidrage med lokale erfaringer til ministeren. Vi deltog i slutningen 

af oktober på mødet i kreds 16’s lokaler i Taastrup. Mødet gik godt og viste en minister, der var 

klar til at lytte. Dog var der en undtagelse omkring de lange skoledage, som desværre ikke blev 

mødt med den samme åbenhed og forståelse. 

Lærerkommissionen: 

Lærerkommissionen, som blev nedsat i forbindelse med overenskomstaftalen i 2018, fremlagde 

lige inden jul sin rapport. Med den i hånden står DLF med et helt nyt afsæt for de forhandlinger 

med KL, som også blev aftalt i 2018. Forhandlinger skal finde sted i det nye år, så DLF forhåbentlig 



kan have en aftale på plads, inden de store OK forhandlinger for alle offentligt ansatte.  

 

Analyserne i kommissionens rapport giver et fælles billede af de udfordringer, der kendetegner 

lærernes arbejdssituation. Kommissionen har identificeret fem udfordringer, der SKAL tages hånd 

om i forhandlingerne: 

 Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 

teamsamarbejde og faglig udvikling. 

 En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag. 

 En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer. 

 Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale 

samarbejde på skolen. 

 Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og 

behov. 

Med afsæt i kommissionens rapport er det tydeligt, at DLF og kommunerne har et fælles ansvar 

for folkeskolen og lærernes arbejdssituation. Kommissionen lægger vægt på samarbejde på alle 

niveauer. Det gælder på den enkelte skole, det gælder i kommunerne, og det gælder mellem DLF 

og KL centralt. 

Kommissionen bruger udtrykket ”samarbejdssporet”, og giver den klare vurdering, at hvis det kan 

lykkes med at tænke nyt sammen, så får vi en bedre skole. Det handler helt banalt om at give 

lærerne de bedst mulige rammer for at levere god undervisning.  

Målet med forhandlingerne i det nye år er at finde løsninger på de udfordringer, som 

kommissionen peger på. Kommission er ikke kommet med svaret, kun analysen. Forhandlingerne 

begynder her i marts, og det er målsætningen, at der kan landes en aftale hurtigst muligt derefter, 

gerne allerede i slutningen af april.  

Kortere skoledage: 

Da justeringen af folkeskoleloven blev vedtaget i Folketinget i maj, regnede vi alle med, at 

eleverne i indskolingen skulle have kortere skoledage, og at der ville være større mulighed for to-

lærere i nogle af de øv½rige timer.  

Mens man i rigtig mange andre kommuner besluttede at gøre det fra skolestart 19, enten fordi 

man allerede havde konverteret den understøttende undervisning til to-lærere timer, eller fordi 

man havde en forventning om at blive økonomisk kompenseret, som det fremgik af lovforslaget, 

valgte man i første omgang ikke at gøre det i Vallensbæk, da man ikke var garanteret en 

kompensation.  

Allerede inden punktet blev taget op første gang på Børne- og Kulturudvalgets møde i starten af 

juni, skrev vi et brev til alle medlemmerne af udvalget, hvor vi opfordrede dem til at holde fast i 

intentionen med den nye lov. Dette havde desværre ikke den ønskede effekt, dog var der positive 

tilbagemeldinger fra Socialdemokraterne.  



Beslutningen om ikke at forkorte skoledagen fik flere forældre til at blive aktive i debatten, som 

blandt andet fyldte i Facebookgruppen ”Vallensbæk Politik”. Søren Wiborg (S) lyttede til de 

frustrerede forældre og endte med at stille et forslag til kommunalbestyrelsen omkring at forkorte 

skoledagene i indskolingen, og så bruge de sparede penge på undervisningstimetallet til at dække 

den udvidede SFO-tid. Udspillet kom på dagsordenen til Kommunalbestyrelsesmødet i juni, hvor 

repræsentanter fra Kredsen var mødt op sammen med flere frustrerede forældre. På mødet gik 

Konservative, overraskende for de fleste, med til forslaget, dog ville de have, at de sparede penge 

skulle blive i skolen, og at man så måtte finde pengene til SFO-tiden et andet sted fra. Derfor har vi 

i dette skoleår i indskolingen, en skoleuge på 27,8 timer i stedet for 30 timer. Ressourcerne, der 

blev frigivet, er blevet brugt i skolen på forskellig vis. 

Basisdansk: 

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2018 at nedlægge modtagerklasserne, for at lade de 

nyankommne elever starte i en normalklasse fra første dag. Dette skulle gælde fra skolestart 2019. 

Forvaltningen og skolerne havde altså et helt år til at finde den rigtige struktur for modtagelse af 

nye elever, for den ændrede undervisning samt implementering af den nye struktur. Det 

afspejlede sig desværre ikke helt i hverdagen, da vi nåede skolestart i august. På trods af hårdt 

arbejde fra basisdansklærerne og DSA-vejlederne var der mange uafklaret spørgsmål og mange af 

de modtagende lærerteams oplevede, at det var en stor opgave, som de ikke havde den fornødne 

tid og de rigtige kompetencer til at løfte. 

Formanden sidder med i følgegruppen til Basisdansk, og hun har i den forbindelse været ude på de 

tre skoler for at snakke med lærere og vejledere for at få eventuelle problematikker belyst. Vi har 

gennem hele processen gjort opmærksom på, at det var vigtigt, at de forskellige teams havde de 

rigtige kompetencer til at give en modtagerelev den bedste undervisning. På trods af dette er der 

stadig ikke taget nogen overordnet beslutning omkring kompetenceudvikling til de modtagne 

teams, så vi håber, at der snart sker en forbedring af dette. 

Der var fra projektets start fokus på at bevare den viden og de kompetencer, som lærerne i 

modtagerklasserne havde, hvilket gjorde at man lavede en overgangsordning, hvor man både 

kunne være i basisdansk og fastholde sine normale timer på Vallensbæk Skole. Det var en rigtig 

god måde at bevare stillinger på, men det har vist sig, at det i praksis ikke giver den ønskede 

fleksibilitet i forhold til basisdansk og den løbende tilgang af modtagerelever, samtidig med at det 

er svært at få hverdagen til at hænge sammen for de pågældende lærere. 

Denne del er, sammen med mange af de øvrige problemstillinger, løbende blevet drøftet i 

følgegruppen, og der er meldt ud, at modellen skal evalueres medium 2020. Vi håber, at det sker 

inden udgangen af dette skoleår, så eventuelle ændringer kan nå at træde i kraft inden skoleårets 

start, således at der kan tages højde for det i opgaveoversigterne. 

Inklusion: 

Inklusionen fylder rigtig meget ude på skolerne, og det er noget af det, som presser den enkelte 

lærer allermest. Der er rigtig mange børn, som har behov for hjælp til at klare skoledagen og som 

udfordrer klassernes rammer samt den struktur, der er behov for. Der er også flere børn, som har 



ondt i livet, og som derfor kræver ekstra opmærksomhed og støtte, hvilket lærerne ikke oplever, 

at de har tiden til at give. Samtidigt er klasserne, især i indskolingen, også blevet rigtig store, 

hvilket lægger yderligere pres på lærerens tid til den enkelte - og på samværet og 

inklusionsmulighederne i klasserne. Den gennemsnitlige klassestørrelse er 23,2, men der er 40 % 

af eleverne, der går i klasser med mere end 25 elever. 

Skolerne prøver på forskellig vis, at afhjælpe denne problemstilling inden for den økonomiske 

ramme, de har. Det kan være ved at skabe nogle tilbud til enkelte elever, som kan afhjælpe dette i 

kortere og længere perioder. Vi oplever, at der ude på skolerne, og i PPR-regi, ikke er den 

fornødne økonomi til at løfte de inklusionsopgaver, der er.  

Digitalisering:  

Det er et kæmpe område, som fylder mere og mere i hverdagen på skolerne, og det er derfor også 

et område, som vi er opmærksomme på og arbejder med i kredsen. 

I foråret var der nedsat en arbejdsgruppe bestående af lærere, ledere og en konsulent fra it-

området, som drøftede brugen af Meebook i forhold til ugeplaner og elevplaner. Vi håber, at nogle 

af de anbefalinger, som gruppen kom frem til kan få elevplanerne til at blive et lidt bedre redskab 

end tidligere. Det var en meget svær proces, fordi det vi ikke synes giver mening, er lovmæssigt 

bestemt og derfor svært at gøre noget ved. 

Aula, vores nye kommunikationsværktøj, fik udskudt sin lansering til efter efterårsferien, men 

Vallensbæk Kommune valgte at blive en del af den udvidede pilotgruppe. Da beslutningen blev 

taget, virkede det som en god ide, set i lyset af den mængde tid, der allerede var brugt på 

kompetenceudvikling, samtidig med at det gav mulighed for at få indflydelse på det endelige 

produkt. Om det reelt var den rigtige beslutning, står stadig lidt uklart. Som arbejdsredskab for 

lærerne er der stadig nogle funktioner, der er mangelfulde eller ikke eksisterende, og det har givet 

rigtig mange frustrationer. 

Politikkerne havde i budgettet 2019 sat penge af til at oprette Makerspace ude på skolerne, og der 

gik en proces i gang med at finde egnet lokaler, udvælge det rette teknologier, upcykling af møbler 

og inddragelse af elever. Projektet blev delt op i fire faser 

 Fase 1: De fysiske rum på skolerne skal etableres.  

 Fase 2: Fokus på kompetenceudvikling og undervisningsforløb, og at Makerspace kommer i 

spil i undervisningen.  

 Fase 3:Fokus på etablering og udbredelse af superbrugere, ”Agenter”, til understøttelse af 

de lokale Spaces. 

 Fase 4: Fokus på større samarbejde med eksterne aktører i en Åben Skole kontekst.  

Fase 1 blev klaret til den 11/11, og lokalerne blev indviet med stor politisk bevågenhed. Det går 

dog lidt langsommere med fase 2 og 3, da der i budgettet ikke fulgte penge med til 

kompetenceudvikling, den daglige drift og vedligeholdelsen af materialerne. Det skal skolerne 

altså selv finde ressourcer til i en økonomi, som er meget stram, og hvor der også er andre 

områder, som skriger på ekstra ressourcer. Det er trist, at nye lokaler og faciliteter, der har stået 



klar i over 4 måneder, er blevet brugt så lidt på grund af manglende ressourcer og måske også 

viden på skolerne. 

Devices: 

I slutningen af januar 2020 blev det meldt ud, at der kommer ’en til en devices’ på skolerne i 

Vallensbæk. En beslutning, vi på Kredsen godt var klar over var på vej, men som vi ikke har været 

inddraget i. 

Vi er igen meget bekymret for det økonomiske aspekt. Der er, så vidt vi ved, ikke inddraget nogle 

af de erfaringer, der er på skolerne i forbindelse med vedligeholdelse og servicering af de 

nuværende devices. Vi mangler stadig at få indblik i de endelige beslutninger, og på hvilken måde 

det tænkes, at kunne holdes indenfor det nuværende budget. Der er nemlig heller ikke her tilført 

ekstra midler til drift i budgettet. Vi er bange for, at det ender med, at skolerne selv skal finde de 

fornødne ressourcer i et budget, der er spændt til det yderste. 

Vi har også efterlyst inddragelse af de faglige ressourcer og erfaringer, der er ude på skolerne, som 

kunne give beslutningstagerne en bedre indsigt i, hvad der fungerer, og hvor der er 

problematikker, der skal tages hensyn til ude på skolerne. Den pædagogiske/didaktiske drøftelse 

af brugen af devices og digitale læringsportaler har været helt fraværende i denne proces. Vi 

håber, at man ude på skolerne, eventuelt i afdelingerne, får taget denne drøftelse inden eleverne 

sidder med deres device. 

Manglende Chef for CBU: 

Lige før sommerferien sagde chefen for CBU, Dennis Danielsen, sit job op til fordel for et job på 

Frederiksberg. Det er, på trods af to omgange ansættelsessamtaler, ikke lykkedes 

ansættelsesudvalget at finde en egnet kandidat, så stillingen er fortsat ubesat. Annette Hein, som 

er chef for CSF (Center for Sundhed, Kultur og Fritid) er lige nu konstitueret i stillingen. For den 

enkelte lærer på skolen, har det ikke haft den store betydning, mens det har givet et større pres på 

ledelserne. Det har også haft en betydning for kredsens samarbejde med forvaltningen. Det har 

været vanskeligere at blive inddraget i evt. nye projekter, og selvom vi fortsat har haft møder, har 

indholdet mere været information og gensidige orientering end en egentlig dialog omkring evt. 

problemstillinger og projekter. Dette er nok en konsekvens af, at der ikke har været den samme 

viden omkring folkeskolen og lærerarbejdet generelt - og skolerne i Vallensbæk i særdeleshed, 

samtidig med at der også har været usikkerhed omkring en beslutningskompetence. 

Det har også betydet, at samarbejdet omkring ”Ny start” og Lærerkommissionens rapport er gået i 

stå. Vi var med den afgående chef for CBU enige om, at det kunne være interessant at arbejde 

med ’Professionel kapital’, og vi havde også en konsulent fra DLF ude på et strategisk ledermøde i 

august for at give et indblik i, hvad arbejdet med ’Professionel kapital’ indebar samt hvad det kan 

gøre for kernopgaven og samarbejde i Trio’erne. Man blev enige om at vente med at tage den 

endelige beslutning indtil, der var ansat en ny chef for CBU, så vi venter stadig. Generelt kan man 

sige, at CBU har haft størst fokus på politiske sager, så som karakterer ved afgangsprøven og ikke 

på at udvikle skolevæsnet nedefra. 



Der er dog nogle ting, som er blevet fastholdt trods mangel på chef for CBU her i blandt 

dialogmøderne med deltagelse af ledere, TR’er og AMR’er fra de tre skoler samt kredsen og 

repræsentanter fra CBU. I år har vi arbejdet meget med skole/hjem samarbejdet og skole/hjem- 

samtalen for at give hinanden inspiration og for at få tid til drøftelsen. Man kan sige, at dialogen 

har taget en mere didaktisk/pædagogisk retning, da der i rummet ikke har været den samme 

beslutningskapacitet, som når der sidder en centerchef med. Det har dog været vigtigt at fastholde 

disse møder, således at en kommende chef bare ved, at det er den måde, vi samarbejder på i 

Vallensbæk – og samtidig bidrager til samarbejdet skolerne i mellem. 

Lokalt på skolerne: 

Det er ikke kun i den øverste ledelse, at der er sket forandringer. Der har på alle tre skoler være 

udskiftning af en afdelingsleder, den seneste startede her 1. marts. Distriktslederen på 

Egholmskolen har valgt at sige sit job op og stopper med udgangen af april, men det er pt. ikke 

lykkedes at finde en egnet kandidat i første ansættelsesrunde, så den skal slås op igen. 

På alle tre skoler er der også i år sket en udskiftning af personale, samtidig med der har været 

mange barsler – specielt på Egholmskolen, hvilket har gjort, at vi igen i år har sagt velkommen til 

mange nye kollegaer. 

Det er forsat en udfordring at rekruttere læreruddannede - specielt når det er midt i et skoleår, er 

til et vikariat eller til de mere specialiseret fag som fx tysk/fransk eller musik. 

I indeværende skoleår bliver cirka 18 % af elevernes timer læst af ikke-læreruddannede, og det er 

den planlagte undervisning og ikke vikartimer. Dette er en meget stor udfordring, ikke kun i 

forhold til det faglige indhold, men også fordi disse, i de fleste tilfælde, er ansat i midlertidige 

stillinger, hvilket har betydning i forhold til at opnå en stabilitet i lærergruppen. 

Sådan arbejder vi: 

Den daglige drift af kontoret står formanden for, og får hjælp til dette af vores sekretær Connie, 

som er der tirsdag og torsdag. Det er derfor også formanden, der står for størstedelen af de 

personsager, der er samt bistand i forhold til sygdom, pension og barsel. Næstformanden er på 

kontoret tirsdag og torsdag og kassereren om tirsdagen, og her planlægges kredsstyrelsesmøderne 

ligesom aktuelle udfordringer drøftes.  

Vi afholder Kredsstyrelsesmøde ca. hver tredje uge. Kredsstyrelsen består af formanden, 

kassereren og de tre TR’er, derudover deltager de tre TR-suppleanter (som alle er AMR’er). Vi har 

valgt sammensætningen for at nuancere debatten og styrke samarbejde mellem TR og AMR på de 

enkelte skoler. Her drøftes de forskellige problemstillinger og det strategiske arbejde planlægges. 

En til to gange om året holder vi internat, hvor vi arbejder mere konkret med enkelte emner, det 

har i år bl.a. været kommunikation til medlemmerne, hvilket har ført til, at vi har ændret layoutet 

på Blækklatten, således at den forhåbentlig er blevet mere læsevenlig.  



Fire gange om året er der møde med de tre arbejdsmiljørepræsentanter, her drøfter vi aktuelle 

emner, ligesom de har mulighed for at sparre med hinanden. I år har vi bl.a. arbejdet med 

arbejdsskader, opfølgning på APV og Arbejdstilsynets nye vejledning om krænkende handlinger. 

Vallensbæk Lærerkreds er som en del af DLF med i det forpligtende kredssamarbejde Hovedstaden 

Vest som udover Vallensbæk består af Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Ishøj, Høje-Taastrup, 

Albertslund, Herlev og Ballerup. Vi har et godt og velfungerende samarbejde, der dels består af et 

formands- og næstformandsforum, hvor vi mødes en gang om måneden, dels af nogle fagopdelt 

samarbejdsforum for arbejdsmiljø, pædagogik, løn og arbejdstid samt kursus- og organisering. Vi 

bruger disse fora til vidensdeling, inspiration og sparring samt til fælles udvikling og indsatser, da vi 

ofte har de samme problemstillinger på tværs af kommunerne. Vi planlægger kurser for TR og TR-

suppleanter på tværs af kredsene og hvert år i januar afholder vi en temadag for TR, AMR og 

ledere på alle skoler i de ti kommuner. 

MED udvalg: 

Hoved-MED har i år ud over arbejdet med budgettet, arbejdsmiljø, APV opfølgning, opdatering af 

den lokale MED-aftale haft fokus på fremtidens medarbejderkompetencer. Det blev sat i gang i 

foråret med en temadag om emnet, hvor chefforum også var inviteret med. Denne dag gav et godt 

afsæt til den fortsatte drøftelse samtidig med den styrker relationerne mellem medarbejder og 

ledelse og samarbejdet de faglige organisationer i mellem. Et samarbejder der er betydningsfuldt 

for at skabe en fælles medarbejderlinje i MED systemet. 

Der har i år også været valg til Hoved-MED, hvilket førte til, at der blev valgt en ny Fælles-AMR, 

Anders Thostrup, der er AMR på SFO på Pilehave skolen.  

 

På kredsstyrelsens vegne 

Merete Randskov  

 

 

  



Regnskab og budget for kreds 9: 

 

 



 

 



 

 


