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Sommerferie 

Sommerferien nærmer sig og mange af jer er sikkert i fuld gang med at afslutte skoleåret.  Her på 

kredskontoret har det været et travlt år, men også et godt år. Vi har fået mange nye kollegaer på skolerne, 

både i løbet af året og også mange, der starter efter sommerferien. Håber I alle vil være med til at tage godt 

imod nye kolleger…  

Fælles forståelse 

Nogle af jer har måske læst i Furesø Avis, at der nu er lavet en tillægsaftale til Fælles Forståelse. Den er blevet 

sendt videre fra børne- og skoleudvalget og skal vedtages i Byrådet i slutningen af juni. Vi oplevede heldigvis 

det positive i efteråret, at der blev tildelt børne- og skoleområdet midler til at forbedre vores Fælles Forståelse. 

Der er nu afsat midler til nyuddannede lærere, så deres undervisningspligt det første år er lavere, uden at 

øvrige lærere på skolerne skal undervise mere. Tilstedeværelse for alle lærere er sat ned til 207 dage i stedet 

for 208. Vi håber, at tillægsaftalen kan være med til at fastholde og rekruttere flere lærere til kommunens 

skoler.  I kan læse hele tillægget på kredsens hjemmeside 028@dlf.org under ”aftaler”… 

En del af budgetaftalen var også, at der nedsættes et udviklingsudvalg, der skal se på skolerne i Furesø, både 

det faglige, men også på de fysiske rammer. I udvalget sidder forældre, medarbejderrepræsentanter og 

medlemmer af børne-skoleudvalget. Jeg vil holde jer orienteret i løbet af efteråret om udvalgets arbejde. 

Det udviklingsarbejde, der har kørt i tre år med midler fra Mærsk-fonden er nu afsluttet. I evalueringen giver 

mange lærere udtryk for, at det har været en god proces, og der er lavet mange spændende projekter i de tre 

kommuner, der deltog. For de interesserede ligger der på fællesnettet en besked fra projektgruppen, hvor I kan 

læse meget mere om faglige forløb og evaluering. 

Opgaveroversigter 

Mange af jer har allerede fået jeres opgaveoversigt. Det er vigtigt, at I tjekker den og henvender jer til jeres TR 

eller leder, hvis I har spørgsmål eller er i tvivl om noget. DLF har netop udsendt et forslag til en APP, hvor man 

kan indtaste sin undervisning og sine øvrige opgaver og tjekke om der er nok tid til forberedelse i henhold til 

vores fælles forståelse. Opgaveoversigten, er altså ikke blot en seddel, der viser hvilke klasser man skal have, 
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men et arbejdsredskab der skal være med til at synliggøre de opgaver en lærer har hen over et skole år – så 

brug det! Er du i tvivl kan din tillidsrepræsentant hjælpe dig. 

OK-18 

Efter vores medlemsmøde om OK18 i maj har vi givet tilbagemeldinger til DLF om Furesøs prioriteringer. Vi 

afventer vi nu de endelige overenskomstkrav. Der vil i løbet af efteråret komme meget mere information ud til 

jer om forløbet op til overenskomstforhandlingerne i foråret 2018.  Tak til alle de engagerede medlemmer der 

deltog – det var en spændende aften. 

Kommunalvalg 

I efteråret venter et kommunalvalg. Vi arbejder her i Furesø Lærerkreds på at arrangere et valgmøde, så I 

får mulighed for at komme i direkte dialog med de politikere, der arbejder med emner, der vedrører netop 

skoleområdet. 

Arrangement for medlemmer  

Mange har efterspurgt vores idrætsarrangement, og vi har derfor besluttet at forsøge at samle lærere i hele 

kommunen, for at afholde et efterårsarrangement med forskellige sociale aktiviteter og med middag 

bagefter. Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 27.10.17 og hank op i en kollega. Vi lover, at der 

bliver noget for alle ”aktivitetsniveauer”.   

Lærere der går på pension 

Syvstjerneskolen: Annemarie Wilken 

Lyngholmskolen: Helle Baastrup 

Stavnsholtskolen: Helle Fagerholt og Jeanne Hoffmann 

Marie Kruses Skole: Hanne Haugaard, Vibeke Berg, Frank Foli-Andersen og Hanne Bøje 

Søndersøskolen: Conni Elgaard Carlsson, Elisa Krüger og Pauli Gehlsen 

Solvangskolen: Ulla Karlsson 

God Ferie 

Vi håber, at I alle får en dejlig sommerferie, forhåbentlig med masser af sol og varme.  

Kredskontoret vil ikke være bemandet i ferien, men i tilfælde af akutte problemer kan vi kontaktes på 

telefon eller mail. Adresse og nummer kan du se på vores hjemmeside www.furesoelaererkreds.dk  

Vi vil besvare henvendelser den førstkommende hverdag. 

 

På vegne af kredsstyrelsen  

Louise Brandt 

Kredsformand  
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