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DLF kreds 45 
Solrød Lærerforening 
Egeparken 31 B, 3.tv 
2680 Solrød Strand 
 
Tlf.     56 14 43 30 
Mobil: 93 94 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: Gitte Ankjær Pedersen 
 
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 

 

Kredskontoret i sommerferien 

Kredskontoret holder ferielukket i juleferien 

(22/12 – 4/1). Vi er dog klar ved mobiltelefonen 

alle hverdage på 93944330 mellem klokken 12 og 

13. Du kan også skrive en SMS, så ringer vi dig op 

hurtigst muligt. 

 

 

 

 

Danmarks Lærerforenings kongres 

Fra tirsdag til torsdag uge 44 afholdt Danmarks 
Lærerforening kongres i København, 
hvor Tanja deltog som eneste delege-
rede. Claus var at finde på tilskuerrækkerne hele 
tirsdagen.   

Mandag før kongressen deltog Tanja og Irene, TR 
på Uglegårdsskolen i temadrøftelser. Der var mu-
lighed for at deltage i 2 sessions ud af 8, og 
vi valgte: Mellemformer -ideal eller kata-
strofe og Hvordan styrker vi den pædagogiske de-
batkultur på skolerne? Temaerne var meget ved-
kommende, og vi kom hjem med ideer og forslag 
til tiltag, der måske kan blive til virkelighed i vores 
kreds. Temadrøftelserne tages op i forbindelse 
med kredsstyrelsens arbejde. Læs mere her: LINK  

Formandens beretning og debatten om den var 
omdrejningspunktet på kongressen. Inklusions-
spørgsmålet stod helt centralt, da det dels pres-
ser lærernes arbejdsmiljø og mulighed for at lyk-
kes med opgaven, dels er et område, der er me-
get økonomisk tungt, hvilket kan få konsekvenser 
for det samlede børne- og ungeområde i kommu-
nerne. Claus Hjortdahl, formand for Skoleleder-
foreningen, var også på talerstolen, da for at for-
tælle, at inklusion også fylder for lederne og 
havde været et vigtigt emne på det netop afslut-
tede årsmøde for skolelederne.  

Øvrige emner var: Det centrale og lokale arbejde 
med lærernes arbejdsforhold, herunder det psyki-
ske og fysiske arbejdsmiljø og strategi for at holde 
til et helt lærerarbejdsliv, forholdene for ansatte 
på PPR, UUV og nyuddannede, lærermangel, TR-
vilkår, ulighed i samfundet, samarbejdet i Fagbe-
vægelsens Hovedorganisation (FH), overstyring 
og portalundervisning. Samlet set var det en kon-
gres, der spændte bredt med mange vigtige em-
ner og indlæg. Læs mere om kongressen her  

 

http://www.srlf.dk/
http://www.solroedlaererforening.dk/
http://www.dlf.org/
https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2021
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Fraktion 4 arrangement 

Torsdag den 11. november var pensionisterne 

på heldagstur til Kronborg for at få en spæn-

dende rundvisning på slottet og se Jim Lyng-

vilds fantastiske udstilling om kongerækken. Der 

var også tid til at se slotskirken og kasematterne, 

hvorefter frokosten foregik på Restaurant Kadet-

ten.   

Om aftenen deltog de mest udholdende i Elsi-

nore Evenings - Spøgelsernes nat, hvor de sam-

men med nattevagten mødte afdøde konger og 

dronninger, faldne soldater, druknede tjenestepi-

ger og mange flere.    

Alt i alt var det en rigtig spændende dag og det 

var dejligt igen at være på tur sammen. 

 

Lærernes Pension 

Lærernes pension har et nyt forebyggende til-

bud til medlemmer der oplever at overskuddet 

forsvinder og føler sig pressede og som følge 

deraf får flere og flere sygedage. Det kunne også 

være medlemmer, der døjer med smerter, der li-

geledes giver sygedage.   

Lærernes pension tilbyder hjælp så medlemmet 

undgår en længerevarende sygemelding og kan 

fastholde sit arbejde.   

Hjælpen gives i form af samtaler med rådgivere 

og forebyggende online-forløb.   

Vil du vide mere, så kontakt din TR for at få en 

folder eller klik her: https://www.lppen-

sion.dk/helbred/du-er-rask-men/  

 

 

 

Medlemsundersøgelse 

I har i denne uge modtaget en mail med en invita-

tion til en medlemsundersøgelse. Undersøgelsen 

omhandler primært jeres arbejdsforhold herun-

der realiseringen af A20, men kommer også om-

kring tilfredshed med foreningen og brugen af 

denne.   

Vi håber I vil deltage i medlemsundersøgelsen, så 

vi kan få så validt et resultat som muligt.   

 

Ny borgmester i Solrød  

Borgerne i Solrød har stemt og på trods af et blåt 

flertal er resultatet af de politiske forhandlin-

ger endt med, at den socialdemokratiske Jonas 

Ring er løbet med borgmesterposten. Venstre mi-

stede 4 mandater, og sidder for første gang i 

mange år ikke på magten i kommunen længere, 

hvilket åbner for bredere politisk samarbejde. Vi 

er spændte på, om det betyder en lysere fremtid 

for skolerne i Solrød. Vi glæder os i alle fald til 

samarbejdet om folkeskolen og dens vigtigste op-

gave at danne og uddanne børn.  

Se fordelingen af stemmer her  

Solrød Lærerforening har op til valget været i dia-

log med enkelte/flere partier for at styrke relatio-

nen og tale elevernes og lærernes sag, og vi kan 

se, at politikerne har taget vores argumenter til 

sig og brugt dem i valgkampen. Vi er som for-

ening partipolitisk uafhængige, men indgår meget 

gerne i dialog med alle politikere, der ønsker at 

tale om folkeskolen og de ansattes vilkår.  

 

https://www.lppension.dk/helbred/du-er-rask-men/ 
https://www.lppension.dk/helbred/du-er-rask-men/ 
https://www.kmdvalg.dk/kv/2021/K84979269.htm
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Lærernes Pension 

Kommune, kreds, skoleledere og tillidsrepræsen-

tanter mødtes torsdag den 18. november til et vi-

densindsamlingsmøde, hvor vi på baggrund af lo-

kalt indsamlet viden drøftede den faktiske imple-

mentering af Solrødaftalen og om vi er på rette 

vej ift. de centrale intentioner med A20 og de lo-

kale suppleringer. Resultatet af drøftelserne skal 

indgå i den kommunale redegørelse, som kom-

munen sender til kredsen i november, og som 

herefter skal kvalificeres inden den endelige res-

sourceudmelding sendes til skolerne inden jul.   

Vi har fået udfærdiget et nyt samlet års-

hjul for samarbejdet, samt en oversigt over, hvem 

der skal mødes med hvem, hvornår og om 

hvad. Målet med det nye årshjul er at give et 

samlet overblik over arbejdet og dermed en 

større forståelse af de løbende processer. Se års-

hjul m.m. her  

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem 

i folkeskolen  

I slutningen af oktober indgik folkeskoleforligs-

kredsen en ny aftale i tæt samarbejde med folke-

skolens parter om det fremtidige evaluerings- og 

bedømmelsessystem i folkeskolen.   

De udskældte nationale test skal i fremtiden er-

stattes af Folkeskolens Nationale Færdighedstest, 

der grundlæggende adskiller sig fra de nationale 

test ved at være lineære og ligge i begyndelsen af 

skoleåret, så læreren kan indrette sin undervis-

ning efter resultatet. Samtidig testes der kun med 

obligatoriske test i læsning og matematiske fær-

digheder. Desuden stilles kvalitetstest til rådighed 

i en række andre fag, som kan anvendes frivil-

ligt. De adaptive test, som vi kender nu, vil altså 

blive udfaset og erstattet af lineære 

test. Det tager tid at udvikle og afprøve test, og 

derfor vil der blive en overgangsperiode, hvor de 

eksisterende nationale test i læsning og matema-

tik modificeres lineært. Testene forventes at 

være på plads i skoleåret 2026/2027.  

Elevplanerne afskaffes og erstattes af et nyt dia-

logbaseret redskab kaldet Meddelelsesbog, der 

rummer få fokuspunkter og skal indgå i den lø-

bende kontakt mellem skole og hjem. Uddannel-

sesparathedsvurderingen ændres og forenkles   

Endelig indføres der forskellige screeningstest ift. 

elever med læsevanskeligheder, redskaber til 

brug ved sprogvurdering i børnehaveklassen 

og styrket fokus på højt begavede elever.   

Det var en meget kort opsummering af aftalen, 

læs selv yderligere her https://www.regerin-

gen.dk/media/10791/211029-aftale-om-det-

fremtidige-evaluerings-og-bedoemmelsessystem-

i-folkeskolen.pdf  

Lønstigning 

Med oktoberlønnen kom anden del af den løn-

stigning, der blev aftalt ved OK21 til udbeta-

ling. Det drejer sig om en lille stigning 

på 1,01% svarende til mellem 240 og 300 kroner, 

alt efter hvor I befinder jer rent anciennitetsmæs-

sigt. Det største ryk i overenskomstperioden kom-

mer til oktober 2022, hvor I kan se frem til en 

stigning på mellem 670 og 840 kroner om måne-

den. 

Har du spørgsmål til din lønseddel, eller har du 

bare brug for at forstå elementerne på den, så 

kontakt din TR, der hellere end gerne vil gen-

nemgå den med dig. 

Vi afholder generalforsamling den 22. marts. Sæt 

allerede nu kryds i kalenderen!  

https://www.srlf.dk/arbejdsliv/lokalaftaler/solroedaftalen-2021
https://www.regeringen.dk/media/10791/211029-aftale-om-det-fremtidige-evaluerings-og-bedoemmelsessystem-i-folkeskolen.pdf
https://www.regeringen.dk/media/10791/211029-aftale-om-det-fremtidige-evaluerings-og-bedoemmelsessystem-i-folkeskolen.pdf
https://www.regeringen.dk/media/10791/211029-aftale-om-det-fremtidige-evaluerings-og-bedoemmelsessystem-i-folkeskolen.pdf
https://www.regeringen.dk/media/10791/211029-aftale-om-det-fremtidige-evaluerings-og-bedoemmelsessystem-i-folkeskolen.pdf

