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Travl periode
Vi har i den nye bestyrelse haft
rigtig travlt de sidste par måne-
der.  Vi  har  afholdt  medlems-
kursus på Frederiksdal og forbe-
redt  os  på  og  deltaget  i  DLF´s
nationale kongres. Samtidig med
at det daglige arbejde med hjælp
til  medlemmerne  og  samar-
bejdet  med  TR,   kommune  og
skoler bliver varetaget, så er den
interne  arbejdsfordeling  også
kommet mere på plads og vi har
forsøgt  at  blive  mere  handleo-
rienteret på vores visioner. 

Vi  vil  f.eks.  rigtig  gerne  i  mere
kontakt  med  både  medlemmer
og skoler. Vi vil gerne være mere
synlige  og  tilgængelige  og  har
derfor  bl.a.  inviteret  til  fredags-
bar her på Sorgenfrivej d. 25/11
og har også inviteret os selv med

til  faglig klub på skolerne. Vi vil
også gerne være en mere natur-
lig part i alle diskussioner og fora
og har derfor rakt ud til både po-
litikere, skoleledere andre parter
med tilknytning til skolen. 

Vi har skudt ”plejer” til hjørne og
ønsker kort sagt et tættere bånd
til alle jer på skolerne og et stør-
re og bedre samarbejde med alle
vigtige parter omkring skolen. 

På billedet:  Lyngby-Taarbæk Læ-
rerforenings  nye  bestyrelse  fra
venstre mod højre: Rolf Bregnin-
ge  fra  Virum  Skole,  Christian
Winther  Larsen  fra  Fuglsang-
gårdskolen, Karin Boje Wochner
(Sekretær),  Pia  Belhaiba  fra
Hummeltofteskolen,   Hanne
Wiegandt  fra  Engelsborgskolen
og Peter Rahbek Møller fra Tron-
gårdsskolen. 

Kongres 2022
Folkeskolen  står  over  for  mar-
kante  udfordringer,  der  kræver
investeringer.  Inklusionsudfor-
dringerne skal løses, og der skal
skabes  større  overskud  hos  læ-
rerne.  Det  var  budskaberne  fra
DLF's kongres til det nyvalgte fol-
keting og resten af omverdenen. 

De seneste to dage har 300 dele-
gerede  været  samlet  til
Danmarks  Lærerforenings  årlige
kongres. Her har vi blandt andet
forholdt sig os til to udfordringer,
der er helt centrale for lærerne
og  folkeskolen:  Udfordringerne
med  inklusion  og  mistrivsel
blandt børn og unge samt ram-
mer  og  vilkår  for  lærernes
arbejdsliv. 

"Kongressen har sendt et helt ty-
deligt  signal  til  det  nyvalgte
Folketing om, at inklusionsudfor-
dringerne  i  folkeskolen  må  og
skal løses. Vi skal sikre, at der er
rammer for  arbejdet  i  folkesko-
len,  som  giver  lærerne  bedre
muligheder  for  at  kunne  lykkes
med opgaven. Det kræver, at po-
litikerne er med til at tage ansvar
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og  finde  løsninger,  og  at  det
nyvalgte  folketing  investerer  i
vores folkeskole," siger Gordon
Ørskov  Madsen,  formand  for
Danmarks Lærerforening. 

Den fejlslagne inklusion og den
stigende mistrivsel er de største
udfordringer i  folkeskolen.  Læ-
rerne spiller en helt afgørende
rolle i at sikre, at alle elever får
den undervisning,  de  har  krav
på. Men ressourcer, rammer og

ambitioner  hænger  ikke  sam-
men. 

Det  blev  derfor  vedtaget,  at
Danmarks  Lærerforening  skal
arbejdes  for  et  systematisk  og
forpligtende samarbejde natio-
nalt,  kommunalt  og  på  den
enkelte skole.

Samtidig har kongressen sendt
et tydeligt signal om, at der skal
tilføres midler og ressourcer til
arbejdet med inklusion til gavn

for alle elever. Folkeskolen skal
være  det  naturlige  førstevalg
for både lærere, elever og for-
ældre,  og  det  kræver
investeringer. 

Arbejdsmiljøet  og  muligheder-
ne  for  at  kunne  lykkes  med
opgaven  halter  bagefter  på
mange  skoler.  Kongressen  har
derfor  vedtaget,  at  foreningen
skal arbejde for at professionen
står  stærkt  både  centralt  og
ude  på  den  enkelte  arbejds-
plads. 

Lærerne skal have tid, rammer
og  overskud  til  at  indgå  i  den
pædagogiske samtale og større
indflydelse på skolens priorite-
ringer,  og  flere  lærere  skal
opleve,  at  deres  engagement
og bidrag skaber konkrete posi-
tive forandringer for skolen og
deres arbejdsliv. Se mere i ved-
hæftet resolution:

https://www.dlf.org/media/155
41800/resolution.pdf

Løntjek og fredagsbar
Får du det rigtige i løn? Det skal
du  huske  at  tjekke  jævnligt.  I
uge 46 og 47 sætter vi fokus på
netop det. 

Du kan tjekke det ved hjælp af
lønkortet,  der  ligger  på  kred-
sens  hjemmeside  og  du  kan
spørge din TR. 

Hvis du har spørgsmål,  tjekker
vi gerne lønsedlen her  på kred-
sen også. Du kan evt. tage din
lønseddel  med  d.  25/11  til
fredagsbar  her  på  Sorgenfrivej
12. 
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