
Tirsdag d. 5. november blev Albertslund kommunes budget for 2020 vedtaget af Socialdemokratiet, Radikale Ven-

stre og Socialistisk Folkeparti. 

 

Budgettet indebærer følgende konsekvenser for vores område: 

 

 Den gennemsnitlige undervisningstid øges fra 742 timer om året til 760 timer om året, hvilket betyder en ned-

gang  på 4 lærerstillinger i kommunen 

 Besparelse på skolernes administration samt teknisk service 

 4 stillinger på PPR nedlægges, men SPUK-funktionen bevares 

 Reduktion af rammer til fysiske forbedringer på skolerne 

 Reduktion af antallet af pædagoger i skolen  

 

Her er i alt tale om ca. 4 mio. kr. i 2019 og 8 mio. kr. i årene fremover, da besparelser på personale ikke kan imple-

menteres fra årets start. Ud af en samlet besparelse på 34.683 mio. kr. i 2020 og 68.473 mio. kr. i 2021, som er et gan-

ske voldsomt beløb for kommunen og set i lyset af, at der skal skæres ca. 85 årsværk i kommunen, er skolerne trods 

alt blevet skånet, og der er andre områder, der er hårdere ramt end os. 

 

Det ændrer ikke ved, at skruen strammes på skolerne, og derfor må og skal vi have arbejdshandskerne på og hjæl-

pe lederne med at pege på de ting, som kan undværes i hverdagen. På folkeskolen.dk kan man læse, hvordan en 

skole har arbejdet med at prioritere opgaver, og det kan måske bruges. Det er i hvert fald et nødvendigt og vigtigt 

fokusområde i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2020/2021. De tillidsvalgte på skolerne får brug for input 

fra medlemmerne til at tage den årlige drøftelse i MED-udvalget om de økonomiske og strukturelle rammer for sko-

leåret, som også er en del af arbejdstidsaftalen. Forhåbentlig kan det kommende arbejde med professionel kapital 

også hjælpe MED-udvalgene på skolerne med dette arbejde. Arbejdet med skolernes professionelle kapital kan du 

også læse lidt mere om nedenfor. 

 

Kredsen har lavet dette indspark i debatten om budgetvedtagelsen i Albertslund Posten og vores kommentarer har 

også fundet vej til folkeskolen.dk, som har lavet denne artikel om besparelserne i Albertslund. 

Albertslund Kommune og Albertslund Lærerkreds har i samarbejde etableret et forløb, hvor skoler-

ne skal arbejde med professionel kapital. Professionel kapital er en ny måde at arbejde med skolens 

kerneopgave på et højt kvalitetsniveau. Danmarks Lærerforening er engageret til at afholde et kursus, 

der hedder ”Professionel kapital – en ny vej til at arbejde med skolens kerneopgave”. Alle skoler i 

kommunen vil være repræsenteret på kurset. 

Din skoleleder/afdelingsleder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er indbudt til kurset, 

som finder sted den 21. og 22. januar 2020. En meget vigtig forudsætning for et vellykket kursusforløb 

er, at der forud for kurset bliver foretaget en kortlægning af den professionelle kapital på alle de sko-

ler, der deltager i kurset. 

I den forbindelse beder vi dig og dine kolleger besvare spørgeskemaet med ca. 50 spørgsmål om 

bl.a. tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen, som tilsammen giver et indblik i skolens 

professionelle kapital. Se din akskole-mail. 

For at undersøgelsen giver et retvisende billede, er det vigtigt med en høj svarprocent. Vi håber der-

for, at du vil tage dig tid til at deltage og udfylde spørgeskemaet senest den 4. december 

2019. Undersøgelsen bliver behandlet fortroligt, og besvarelserne bliver ikke nedbrudt på enkeltper-

soner og er således fuldstændig anonym. 

Professionel kapital—husk at udfylde spørgeskemaet, 

som er sendt til din AKskole-mail 
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Hovedstyrelsesvalg 2019 

Side 2 

KNYT 

 

 

Der afholdes valg til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse i efteråret 2019. Valget gælder for perioden 1. januar 2020 

til og med 31. december 2023. Afstemningen åbnes torsdag d. 21. november 2019 og slutter tirsdag d. 3. december 2019 

kl. 16.  

 

I Albertslund Lærerkreds anbefaler vi, at man stemmer på lokale kandidater. Maiken og Pia er henholdsvis stiller og 

suppleant for Jeanette Sjøberg. Christian er stiller for Morten Kvist Refskov. Det er vigtigt at få en høj stemmeprocent. 

Spørg os gerne for mere information eller læs mere om kandidaterne på Folkeskolen.dk 

Husk at der afholdes KREDSWEEKEND 

på det skønne Hotel Marienlyst Strandhotel i 

Helsingør den 15.-16. maj. Sæt kryds i kalen-

deren. Der vil være et spændende program 

med blandt andet besøg af Lars Trier Mogen-

sen samt mulighed for spa. Hold øje med til-

melding i løbet af foråret.  



 

9 skarpe til Nikolaj Gunnarson Interview redigeret af Pia og Christian 

 

Hvor er du ansat? Jeg har været ansat her på Roholmskolen/

Herstedøster Skole i ca. 22 år. Jeg begyndte på mellemtrinnet, 

overgik til specialgrupperne, hvor jeg var i næsten 15 år, og er 

nu igen på mellemtrinnet.  

Hvad gør dig allermest glad ved jobbet? Kontakten med ele-

verne, når tingene lykkes, når der er øer til ro og fordybelse. Når 

jeg sammen med eleverne ser dem vokse og tage ansvar og 

brænde for det, de laver, så bliver jeg rigtig glad. Lige der er det 

fedt at være lærer. Det gør mig også glad, når det tætte samar-

bejde med kolleger virker, og at der er tid til samarbejdet. Det 

betyder alt.  

Hvor ser du den største udfordring i jobbet som lærer? Der er 

ligesom to ting, der har ændret hele mit lærerliv. Det ene er, at 

der ikke rigtigt er nogen øvre grænse for arbejdet mere. Det er 

som et sort hul, hvor der hele tiden bliver fyldt arbejdsopgaver i, 

uden at det har konsekvenser for andre end dem, der skal udføre 

opgaverne. Den anden ting er, at det professionelle råderum er 

indsnævret. Vi har i dag langt mindre tid til at forberede en undervisning, der er endnu mere kompleks end 

for bare få år siden. Mængden af nye tiltag når ikke at rodfæste sig, før der kommer noget nyt.  

Det er også en kæmpe udfordring, at der ikke er stabilitet i vores medarbejderskare. Det er en lind strøm af 

udskiftninger hele tiden. Det giver et kæmpe tab i historik, og det kan få den konsekvens, at man bliver dårli-

gere til at tage imod nye kollegaer, fordi man vænner sig til, at de nok snart er væk igen. Det går ud over bå-

de kolleger og børn.  

Fortæl om din drømmeskole? Jeg er helt sikker på, at undervisningstiden skulle være kortere for eleverne. 

Selvstændige stærke team, der er med i skolens udvikling på alle planer, er helt afgørende. Min drømmeskole 

er også en skole, hvor man følger børnene hele vejen fra 1. til 9. klasse. Min drømmeskole tager udgangs-

punkt i at være nysgerrig på de ansattes ideer og tanker. Det oplever jeg ikke i dag. Min drømmeskole er ikke 

så stor, som den, jeg er på i dag, så både ledelse, forældre, elevere og lærere kommer langt tættere på hinan-

den. En drømmeskole uden en lærerfaglighed vil aldrig blive en drømmeskole, så det skal sikres, at grund-

fagligheden er i orden. Min drømmeskole har plads til fordybelse for både elever og lærere. Jeg synes stadig, 

at der skal være afgangsprøver, men friheden til at nå derhen, skulle lærerne have langt større indflydelse på.  

Hvad tænker du om fagforeningens rolle i dit arbejdsliv? Fagforeningen opfatter jeg som et sikkerhedsnet 

for mig. Vi har i dag en kreds, jeg oplever som langt mere tydelig, end jeg kan huske, og som er nysgerrig og 

lydhør. Det er rigtigt godt. Hvis vi fortsat skal have en fagforening, der har indflydelse eller måske langt mere 

indflydelse, så skal medlemmerne aktiveres. Og det er et kæmpe langt træk, der kræver rigtigt meget af os 

alle sammen, men det er nødvendigt, hvis vi skal have et arbejdsmarked i balance. 

Hvad er dens styrker og svagheder? Det er en styrke, at vi har en super høj medlemsprocent. Vi har en fag-

forening, der historisk set har været med til at skabe det arbejdsmarked, vi har i dag, og det er vigtigt at hu-

ske og holde fast i – også når nogen lader sig forføre af de gule fagforeningers rabatordninger. Danmarks Læ-

rerforening og fagbevægelsen har en gylden mulighed for at styrke deres position i disse år og tydeliggøre, 

hvad deres rolle er.   

Hvordan ser dit arbejdsliv ud om 5 år? Er det, hvad jeg håber på eller tror på? Hvis jeg stadig arbejder i 

folkeskolen, så arbejder jeg her. Jeg har stadig nogle kolleger, jeg virkelig godt kan lide. Jeg opfatter stadig 

denne her skole som min skole, men det er blevet sværere, og jeg har det svært med at møde op uforberedt. 

Det er utilfredsstillende, så jeg håber ved gud, at det ser helt anderledes ud om fem år.     

Hvis du skulle komme med en opfordring til dine kolleger, hvad skulle den så være? At tro på, at vi gen-

nem hinandens solidaritet og sammenhold kan forandre tingene. Den del er sivet ud de sidste mange år, og 

mit opråb til dem ville være at give dem tro på at tingene kan ændres. 

Hvad fylder i dig lige nu? Det er denne her balance mellem at bitche over noget, der generer en og så den 

situation, at når vi er i gang, bliver vi nødt til at byde ind med noget godt. Man behøver ikke at skælde ud hele 

tiden, men huske på, at vi i samværet med hinanden får lov til at have det sjovt sammen på trods af forskellige 

dagsordener. 
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Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00- 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter 

aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   60 14 05 13 

 

Tillidsrepræsentanter: 

Herstedvester Skole, Marianne Mortensen & Christian Olsen 

Herstedøster Skole, Signe Bjørn Jensen & Sanne Bruhn Thrane 

Herstedlund Skole, Jakob Kyu Schønemann 

Egelundskolen, Lisbeth Hummelmose 

Brøndagerskolen, Sigrid Pedersen 

PPR, Birgitte Diness 

 

Kontaktpersoner for pensionister: 

Jette Sonne, jhsonne@gmail.com  42 77 37 21 

Inge-Lise Nørklit, Inge-Lise@dodlnet.dk 29 28 60 07 

 

 

Fleksible skemaer—hvad synes du? 

B ESØG  HJEMMESIDEN  

WWW . KREDS25 . DK  

Har du en holdning til din skoles brug af fleksible skemaer? Så vil vi gerne høre den og beder dig 

udfylde dette spørgeskema. 

 

Baggrunden er, at alle skoler har indført fleksible skemaer i en eller anden grad og vi hører ofte om 

dem i forskellige sammenhænge. Vi ønsker at blive klogere på jeres oplevelser i hverdagen, som 

en del af en undersøgende tilgang, som forhåbentlig kan munde ud i den videre dialog om kvalitet i 

skolen.  

HUSK løntjek på skolerne  
 

HØ 21/11 14.30-16.30 HV 25/11 14.00-16.00 

BR 26/11 12.00-14.00  EG 27/11 11.30-12.30 

HL 28/11 14.00-16.00 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=TEMW4N7NL536
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=TEMW4N7NL536

