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Folkeskoleaftalen – en justering af folke-

skolereformen 

Den nyligt indgåede aftale om justering af reformen 

bliver hilst velkommen af Danmarks lærerforening, 

der roser forligspartierne for at have lyttet til forsknin-

gen og lærerne. 

Det er primært afkortningen af skoleugen med 3 lekti-

oner for indskoling som DLF er glade for og så de hen-

sigtserklæringer der ligger om at lærerne skal have 

øget didaktisk frihed og styrket professionel dømme-

kraft. Derimod er DLF knap så begejstret for andre 

områder, fx at mellemtrin og udskoling ikke får forkor-

tet skoleugen, men konverteret 3 USU-timer til fagti-

mer. 

I kredsen mener vi også, at der kan siges både gode og 

dårlige ting om den nye aftale. Om der er overvægt af 

det ene fremfor det andet, er umiddelbart for tidligt 

at sige. Vi er allerede nu i dialog med de lokale parter 

om de lokale konsekvenser af justeringen.  

 Vi har gennem længere tid været i løbende dialog 

med både skoleledere og forvaltning i forhold til flere 

af de områder som aftalen berører, som fx målstyret 

undervisning og læringsplatforme. 

Du kan læse nærmere om den nye aftale på folkesko-

len.dk 

https://www.folkeskolen.dk/651917/her-er-folke-

skole-aftalen?fbclid=IwAR0wQViY6cvcwMLiOYr--

Q7zmabZI9KEe5iiwJdCINb578ZIa6BQ0JiEB18 

Samarbejdsgrundlaget 

Allerede i efteråret begyndte vi drøftelserne omkring 

forbedringer i samarbejdsgrundlaget som et led i ar-

bejdet med Ny start.  Vi havde og har stadig et behov 

for at gøre det mere konkret. Samtidig er det væsent-

ligt for os at drøfte det professionelle råderum og mu-

ligheden for at lykkes med opgaven. 

 

 

Den daværende direktør stoppede imidlertid, hvilket 

forsinkede hele arbejdet. Den nye direktør er netop 

tiltrådt, og vi ser frem til samarbejdet. 

 I forbindelse med forhandlingerne om samarbejds-

grundlaget udarbejde vi et spørgeskema, som rigtig 

mange af jer har svaret på, tak for det! Det giver os 

rigtig meget brugbart data. DLF har også iværksat en 

landsdækkende kortlægning af arbejdstiden, som vi 

har drøftet i kredsstyrelsen, og som din TR kan for-

tælle mere om. 

GDPR 

Siden sommerferien har vi på kredskontoret fortsat 

arbejdet med persondataforordningens implemente-

ring. I har i den forbindelse modtaget diverse mails 

både fra hovedforeningen og os ift. ændringer af pro-

cedurer. Rent praktisk ligger der stadig et stort ar-

bejde foran os i at digitalisere vores arkiver.  

Feriepenge 

Uge 8 er kollektiv ferie for lærere i Solrød Kommune. 

Hvis du ikke har været ansat hele kalenderåret 2018, 

får du måske løntræk i vinterferien. Hvis du er med-

lem af Lærernes a-kasse kan du få dagpenge. Du skal 

du gå ind på deres hjemmeside: Din situation – jeg 

skal holde ferie – dagpenge ved kollektiv ferie, og 

følge vejledningen.  

Du kan også ringe til a-kassen, de er flinke til at 

hjælpe. Du kan først få dagpenge fra den første dag, 

du melder dig ledig, så senest den første feriedag skal 

du melde dig ledig på www.jobnet.dk 

Sygdom under ferie 

Er man syg før tidspunktet for den aftalte feries be-
gyndelse og stadig sygemeldt, når ferien begynder, 
vil man være berettiget til at få ferien i sygdomsperio-
den suspenderet og udskudt til senere afholdelse. Syg-
dommen skal dokumenteres ved en lægeerklæring, og 
udgiften til fremskaffelse af lægeerklæringen skal den 
ansatte selv betale. 

https://www.folkeskolen.dk/651917/her-er-folkeskole-aftalen?fbclid=IwAR0wQViY6cvcwMLiOYr--Q7zmabZI9KEe5iiwJdCINb578ZIa6BQ0JiEB18
https://www.folkeskolen.dk/651917/her-er-folkeskole-aftalen?fbclid=IwAR0wQViY6cvcwMLiOYr--Q7zmabZI9KEe5iiwJdCINb578ZIa6BQ0JiEB18
https://www.folkeskolen.dk/651917/her-er-folkeskole-aftalen?fbclid=IwAR0wQViY6cvcwMLiOYr--Q7zmabZI9KEe5iiwJdCINb578ZIa6BQ0JiEB18
http://www.jobnet.dk/
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DLF kreds 45 
Solrød Lærerforening 
Egeparken 31 B, 3.tv 
2680 Solrød Strand 
 
Tlf.     56 14 43 30 
E-mail: 045@dlf.org 
www.srlf.dk  
www.solroedlaererforening.dk 
 
 
Kredsstyrelsen: 
 
      
 
Formand: Tanja Siiger 
 
Næstformand: Claus Juul Jensen 
 
Kasserer: Helle Loch Nyboe  
 
TR Havdrup skole: Anders Kildedal 
 
TR Uglegårdsskolen: Irene Koza 
 
TR Munkekærskolen: Louise Rasmussen 
 
TR BUR: Bianca Holders 

 
 
 

HUSK!! at din fagforening deltager i debatten i 
samfundet og arbejder for dig. Gå ind på 
www.dlf.org  
 

 

 

http://www.srlf.dk/
http://www.solroedlaererforening.dk/
http://www.dlf.org/

