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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 
 
 
Kredsstyrelsen: 
 
Formand: Tanja Siiger 
 
Næstformand: Claus Juul Jensen 
 
Kasserer: Helle Loch Nyboe  
 
TR Havdrup skole: Gitte Ankjær Pedersen 
 
TR Uglegårdsskolen: Jimmy Mortensen 
 
TR Munkekærskolen: Louise Rasmussen 
 
TR BUR: Trine Juul Jensen 

 
 
 

HUSK!! at din fagforening deltager i debatten i 

samfundet og arbejder for dig. Gå ind på 

www.dlf.org 

 

Kredskontoret i efterårsferien 

Kredskontoret holder ferielukket i efterårsferien 

(17/10 – 21/10). Vi er dog klar ved mobiltelefo-

nen alle hverdage på 93944330 mellem klokken 

12 og 13. Du kan også skrive en SMS, så ringer vi 

dig op hurtigst muligt. 

 

 

 

 

Efterårsferien er lige om hjørnet og det bliver 

skønt med en uges pause fra arbejdet. Forhå-

bentlig får I alle tid til at beskæftige jer, med det i 

allerhelst vil. I mellemtiden kan I hygge jer med 

seneste kredsnyt. 

 

Lønstigning 

Lønnen stiger pr. 1. oktober   

Oktoberlønnen, som de fleste af os får den 31/10, 
vil være mellem 840 kr. og 1000 kr. højere for alle 
lærere, børnehaveklasseledere og konsulenter på 
fuld tid. Er du på nedsat tid, bliver stigningen min-
dre. Stigningen - som er på ca. 2,55% - er perma-
nent og falder givetvis på et tiltrængt tidspunkt.  

Er du i tvivl om, om du får den rigtige løn, kan du 
selv tjekke tallene på kredsens hjemmeside i slut-
ningen af uge 44, hvor vi har opdateret med de 
nyeste tal. LINK Du kan også spørge din TR.  

 

Kredsarbejdet 

I kredsen har vi været meget optaget af arbejdet 
med opgaveoversigterne, som vi skal bruge i drøf-
telserne om arbejdstid på vidensdelingsmødet 
med TR, AMR, skolelederne og forvaltningen i ok-
tober. Samme dag vender vi også tilbage til arbej-
det med Professionel kapital, der har ligget lidt 
stille i en periode. Nu skal det genstartes og tri-
oen (TR, AMR og skoleleder) vælger lokale ind-
satsområder.   

Desuden arbejder vi med kommunens budget for 
2023. Det er af afgørende betydning for lærernes 
muligheder for at løfte opgaven ude på skolerne, 
at økonomien er stabil og tilstrækkelig samt at al-
menområdet ikke udhules. Det arbejder vi for at 
tydeliggøre overfor politikerne, som jo er dem, 
der står med det politiske ansvar for at drive 
skole i kommunen. I kan læse vores høringssvar 
her.  

http://www.srlf.dk/
http://www.dlf.org/
https://www.srlf.dk/medlem/loenskema
https://www.srlf.dk/media/15447113/hoeringssvar-budget-2023-26-srlf.pdf
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Medlemsmøder OK24 

De næste overenskomstforhandlinger er i 2024 – 

OK24 – og det er der så småt ved at blive taget 

hul på. Det er vigtigt for foreningen, at medlem-

merne føler sig inddraget, og derfor inviterer alle 

tillidsrepræsentanter til faglig klub om OK24 her i 

oktober eller november.  

Kongres DLF 

D. 8.-9. november er der ordinær kongres i DLF. 

Et af de vigtigste temaer vil være inklusion, så 

hvis du har mulighed for det ift. din undervis-

ning/arbejde, kan kongressen følges live på 

dlf.org.  

Pædagogisk rækkevidde 

Aarhus Universitetsforlag, Danmarks Lærerfor-

ening (DLF) og Frie Skolers Lærerforening (FSL) 

lancerede for et par år siden en ny bogserie, Pæ-

dagogisk rækkevidde, som giver dig viden, du kan 

bruge i dit daglige arbejde i klasseværelset.   

Danmarks førende pædagogiske forskere formid-

ler praksisnær viden i serien, der er en uafhængig 

bogserie, hvor faglig fordybelse og lystlæsning går 

hånd i hånd for at skabe rum for pædagogisk ud-

vikling og lægge op til refleksion og inspiration. 

Der kommer hele tiden nye udgivelser som gratis 

e-bog og lydbog. Med serien får vores medlem-

mer direkte adgang til forskningsbaseret viden 

om deres fag og deres praksis.   

Nyeste bog Den 21. bog i serien hedder Undersø-

gende team og er skrevet af Thomas R.S. Al-

brechtsen, der forsker i læreres samarbejde om 

undervisningen til gavn for elevernes trivsel og 

læring. Det er ikke nogen nyhed, at lærere samar-

bejder i team, og at samspillet med kolleger kan 

være med til at skabe et godt arbejdsmiljø i 

skolen. Men samarbejdet kan også være besvær-

ligt, endda nogle gange spild af tid. Særligt hvis 

det ikke gavner eleverne. Alligevel ved vi, at god 

undervisning ofte opstår, når lærere arbejder 

sammen i undersøgende team.   

Hvor er bøgerne Du finder dem gratis på ”Min 

side” øverst i højre hjørne på srlf.dk eller dlf.org.   

Stemmer fra skolen   

Som en bonus kan du høre podcast med mange 

af forskerne fra serien. Stemmer fra skolen og 

tidl. Lærerdilemmaet sætter ny forskning, dygtige 

lærere og udfordringer på skemaet og er støttet 

af Lærernes A-kasse.   

Podcast fra skolen   

Find Stemmer fra skolen og Lærerdilemmaet gra-

tis på laka.dk/tilbud/ podcast/stemmer-fra-skolen 

eller Stemmerfraskolen.podbean.com samt Spo-

tify og Podimo.  

 

Konkurrence  

Vi udlover tre fysiske eksemplarer af bøgerne fra 

pædagogisk rækkevidde.  

Vind et valgfrit fysisk eksemplar af en af bøgerne i 

serien.  

Skriv blot til 045@dlf.org med dit navn samt titlen 

på den bog, du helst vil vinde, så deltager du i 

konkurrencen. Skriv konkurrence i emnefeltet.  

God efterårsferie 

Med venlig hilsen 

Solrød Lærerforening 

 

mailto:045@dlf.org

