
I forbindelse med de igangværende fagfordelinger er det vigtigt, at lærerne 

sætter deres præg på skolens prioriteringer. I aftalen om arbejdstid under-

streges samarbejdssporet på skoleniveau med lærernes deltagelse i netop 

skolens målsætninger og prioriteringer af lærernes arbejdstid i det kommen-

de skoleår. Herunder individuel forberedelse, forventede gennemsnitlige 

undervisningstimetal, indsatser og opgaver. Skoleledelsen udarbejder på 

denne baggrund et forslag til en skoleplan med blandt andet grundlaget for 

prioriteringer og indsatser samt opgavers indhold, klasselæreropgaven, definition af individu-

el forberedelse samt antal lærere på skolen. Derudover drøftes principper for lærernes tilste-

deværelse, mødeaktiviteter og balancen mellem selvtilrettelæggelse af arbejdstiden og fæl-

les kollegialt samarbejde.  

Målsætningerne og skoleplanen præsenteres på et samarbejdsmøde mellem ledelse og lære-

re, således at lærerne kan medvirke til at kvalificere målsætninger og skoleplan, før ledelsen 

træffer endelig beslutning. Dette møde afholdes før den endelige fagfordeling. Kredsen opfor-

drer lærerne til at gribe muligheden for medindflydelse, som den er tiltænkt og bidrage aktivt 

på dette samarbejdsmøde. Lærerne er hverdagens og didaktikkens eksperter og ved derfor 

bedst, hvilke rammer der skal til for at skabe den bedste skole i Albertslund. 
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Medlemskort til pensionister 

Som pensionist og medlem af en fagforening har du 

mulighed for rabatter mm, og dit medlemskort kan 

du printe direkte fra min side (link).  

Gå ind under fanen ”personlige oplysninger” og 

klik på ”udskriv medlemskort”. 

Vi hjælper også gerne med at udskrive dit medlemskort og kan som en ekstra service også 

laminere det, men vi sender desværre ikke. Kortet skal afhentes på kontoret, ring og aftal i 

forvejen, hvornår du kommer forbi.  

Lærerkalenderen for 22/23 er kommet 

Lærerkalenderen for skoleåret 2022/23 er kommet, og du har 

mulighed for at få fingre i den ved at kontakte din TR eller ved 

at afhente kalenderen på kredsen efter aftale.   

https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?


Lærermødet 2022 

 

Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag  kl. 08.30 - 15.00 

Tirsdag   kl. 08.30 - 13.00 

Onsdag  kl. 08.30 - 14.00 

Torsdag kl.12.00 - 15.00 

Fredag  kl. 08.30 - 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 
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Se mere her om dette spændende lærermøde om den demo-

kratiske udfordring. 

http://www.kreds25.dk/forside
https://www.facebook.com/kreds25/
https://www.facebook.com/kreds25/
https://www.askov-hojskole.dk/laerermoedet-2022/
https://www.askov-hojskole.dk/laerermoedet-2022/

