
troet, at jeg skulle høre mig selv 
sige det.” 

Vi er i Furesø Lærerkreds i gang 
med at samle alle de erfaringer 
vi har og bruge dem konstruktivt 
i dialog med Byråd og forvalt-
ning, når vi taler skoleudvikling i 
de kommende år. 

Ferien nærmer sig med hasti-
ge skridt efter et meget an-
derledes forår. Vi har på me-
get kort tid lært at lave online-
undervisning, at holde virtuel-
le møder og ikke mindst at 
vaske hænder.   

I medlemmer på skolerne og 
på forvaltningen har været 
omstillingsparate og hjulpet til 
med at finde gode løsninger 
på store og mindre store pro-
blemer.  

I Furesø har vi heldigvis, indtil 
nu, været forskånet for stor 
smittespredning blandt med-
arbejdere og elever.  

Når vi ser tilbage på de sidste 
måneders arbejde er der flere 
ting vi kan tage med i den  
videre skoledebat.  Mange 
har oplevet færre konflikter 
blandt eleverne og et lavere 
støjniveau pga. af de mindre 

grupper. Mange lærere har 
været glade for , at det nu 
pludselig var muligt at hjælpe 
alle og nå rundt til alle, når 
man kun havde en halv klas-
se. De kortere skoledage har 
været til stor gavn for både 
lærere og elever, og det tager 
DLF´s hovedstyrelse nu en 
dialog med undervisningsmi-
nisteren omkring. Pernille Ro-
senkrantz –Theil udtalte i den-
ne uge i Folkeskolen: 

”Jeg er en af dem, der har 
stået meget hårdt på, at man 
skal beholde de længere sko-
ledage. Men jeg tror simpelt-
hen, at jeg bliver nødt til at 
æde noget af det - for at sige 
det lige ud. Der er nogle ele-
ver, der har haft rigtigt god 
gavn af kortere skoledage 
med supplerende hjemmear-
bejde. Det havde jeg aldrig 

Det kommende skoleår 

I det kommende skoleår fortsætter vi med at arbejde efter vores lokale Furesøaftale. Du kan læ-
se hele aftalen på vores hjemmeside www.furesoelaererkreds.dk, men her kommer lidt vigtig vi-
den, som du kan bruge, når du ser din egen opgaveoversigt igennem. 

Det maksimale undervisningstimetal er stadig 810 timer. Er dine timer højere end det, skal det 
aftales med din leder. Du skal i gennemsnit have 7 timer om ugen til forberedelse, og din forbere-
delsestid skal kunne ligge inden for de 35 timers tilstedeværelse. Du skal også have mulighed for 
at løse dine øvrige opgaver inden for de 35 timer. Alle skoler i Furesø har fortsat 207 dages til-
stedeværelse. Er du i tvivl, om din opgaveoversigt og dit skema er rigtigt, bør du hurtigst mulig 
kontakte din leder eller tillidsrepræsentant.  
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Juni 2020 

FURESØ KREDSNYT 

Juni-nyt fra din lokale kreds 

I det kommende skoleår kommer der igen mange nye lærere til skolerne. Vi 
har igen i år arrangeret en introdag, hvor nye lærere og pædagoger mødes og 
høre om Furesø Kommune og Furesø Lærerkreds. Derefter bliver de  inviteret 
på tur rundt til forskellige undervisningstilbud i Furesø. Vi skal bl.a. besøge 
fremtidsværkstedet og skolelandbruget.  

Er du ny lærer, og var du ikke med på turen i sidste skoleår, skal du høre din 
leder, om der er mulighed for at komme med, selv om du ikke er startet her i 
august. 

Tag godt imod nye kollegaer! 

Nye kollegaer 

 Et typisk eksempel på et online møde i         
forretningsudvalget i Furesø Lærerkreds under 

nedlukningen. 



Furesø Lærerkreds har ca. 520 aktive medlemmer  og 
110 medlemmer i fraktion 4, som er gruppen af pensi-
onerede lærere. Vi har en tillidsrepræsentant på hver 
skole,- også på Marie Kruses Skole, som er en privat-
skole i kommunen. Alle tillidsrepræsentanterne udgør 
en TR-styrelse, der mødes flere gange om måneden, 
hvor der arbejdes strategisk på at få indflydelse både 
politisk, men i høj grad også på skolerne.  
 
Foruden tillidsrepræsentanterne, udgøres kredsstyrel-
sen af formand, næstformand, kasserer og en sagsbe-
handler. Disse udgør forretningsudvalget og er valgt 
på kredsens generalforsamling.   
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Furesø Lærerkreds   -  juninyt.  

Furesø Lærerkreds 
Danmarks Lærerforening kreds 028 
Kirke Værløsevej 26, 1. sal dør 3 
3500 Værløse  

Telefon: 93 87 08 64 
E-mail: 028@dlf.org 

 

Så med disse ord, ønsker vi 
alle medlemmer i Furesø 
Lærerkreds en dejlig som-
merferie med lys, luft og for-
håbentlig en masse sol. 

Louise Brandt 

 

Vi har alle ventet spændt på 
resultatet af periodeforhand-
linger. Desværre var det ikke 
muligt at lande en aftale mel-
lem KL og DLF, men vi håber 
fortsat, at det vil lykkes i det 
kommende efterår. Forhand-
lingerne er ikke brudt sam-
men, men KL har bedt om en 
pause.  

I starten af det kommende 
skoleår vil I alle modtage en 
medarbejderundersøgelse fra 
Furesø Kommune. Vi har 
prøvet at få så mange rele-
vante spørgsmål ind i spør-
gerammen, så besvarelserne 
er relevante for netop vores 
arbejdsforhold.                     
Vi håber, at I alle vil finde tid 
til besvarelsen. 

Pensioneringer 1.august 

Bente Barslund  Marie Kruse 

Søren Bjarne Jensen Syvstjer-
neskolen  

Henrik Segato Syvstjerneskolen 

 

Jubilæer 

Jens-Ole Truelsen, Egeskolen  
40 år  

Søren Bjarne Jensen, Syvstjer-
neskolen,  25 år 

Merete Bæk Petersen, Lille 
Værløse Skole, 25 år 

Angelica Madsen, Lille Værløse 
Skole, 25 år  

 

Tillykke  

Periodeforhandlinger 

 Husk  

Vi har flyttet vores åbne medlemskursus fra no-
vember i år, til 20.-21. marts 2020. 

Du kan orientere dig om det og en masse andet 
på vores hjemmeside og vore Facebookside. 

Medarbejderundersøgelse 
God ferie 

Jubilæer mm. 


