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Kære medlem af DLF Kreds 16 

Så er det tid til at juleferiestemningen kan brede 

sig!  

 

Kalender 

Det er nu tid til at bestille DLFs årlige 

lærerkalender for skoleåret 2023/24. Din TR vil 

inden længe skrive ud eller hænge et opslag op, 

så du kan give besked om du også skal have 

fingre i den gratis og praktiske kalender. 

Kalenderne kommer først ud på skolerne i 

foråret og medlemmer af F4 får direkte besked 

på mail, hvornår de kan afhentes på 

kredskontoret. 

 

Medlemskursus 

Den 27.-28.januar afholder Kreds 16 igen Åbent 

Kredskursus for aktive medlemmer af Kreds 16. 

Igen bliver det i skønne omgivelser på Sinatur 

Hotel Frederiksdal. Programmet og 

tilmeldingen er lige på trapperne, men vi kan 

afsløre at vi bl.a. får besøg af John Harmsen, 

som på særdeles underholdende vis vil tale om 

arbejdsglæde. Derudover skal vi hygge os, spise 

god mad, en drink i baren og måske få en tur på 

dansegulvet. 

Vi håber på mange tilmeldte – husk derfor at 

notere en værelsesmakker, så der kan blive 

plads til alle. 

 

Samarbejde om Skolen  

Den 21. oktober sendte Kreds 16 sammen med 

den lokale afdeling af skolelederforeningen et 

åbent brev til Byrådet. I brevet opfordrede vi 

Byrådet til at indgå i et samarbejde om sammen 

at finde løsninger på to af de store udfordringer 

i skolen med inklusion og trivsel. Der er afholdt 

første møde i samarbejdet og vi oplever at både 

forvaltning og det politiske lag er meget lydhøre 

overfor både inklusions- og 

trivselsudfordringerne. På mødet blev der også 

drøftet de vanskeligheder der er med 

rekruttering og fastholdelse af lærere som også 

fylder meget i skolernes hverdag.  

 
https://www.kreds16.dk/media/15646462/til-byra-det-fra-kreds-

16-og-skolelederforeningen.pdf 

Allerede i oktober måned afholdt Kredsstyrelsen 

internat hvor politikerne fra Institutions- og 

skoleudvalget var inviteret med til en snak om 

hverdagen på skolerne. Her deltog bl.a.  nu 

fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck, som 

på det tidspunkt var formand for udvalget. Der 

var en meget ærlig og god dialog om de 

udfordringer vi oplever på skolerne i Høje-

Taastrup Kommune. 

 

Løntjek 

I oktober blev der afholdt løntjek på skolerne. 

Der blev heldigvis ikke fundet store fejl, men det 

er altid vigtigt at holde øje med sin løn. Nåede 

du ikke at få kontrolleret din lønseddel, så husk 

at du altid kan henvende dig til din TR hvis du har 

spørgsmål om løn.  

 

 
 

http://kreds16.dk/
https://www.kreds16.dk/media/15646462/til-byra-det-fra-kreds-16-og-skolelederforeningen.pdf
https://www.kreds16.dk/media/15646462/til-byra-det-fra-kreds-16-og-skolelederforeningen.pdf


Læringshuset 

Det er sikkert ikke gået de fleste medlemmers 

næse forbi at der i den seneste tid har været et 

voldsomt mediefokus på Læringshuset. Der har 

næsten dagligt været nye historier i medierne. 

Det er selvfølgelig bekymrende, når der er så 

stor elevafgang fra en skole og at der i samme 

periode også har været stor afgang af lærere. 

Det er dog samtidig vigtigt at have for øje at der 

her vil være mange faktorer, der spiller ind: 

Fusion af to skoler, hvor to skolekulturer har 

skullet finde sammen. Dette lagt oveni en 

nybygget skole, der ikke var tæt på at være 

færdig da elever og lærere flyttede ind. En ny 

skole med helt anderledes indretning med åbne 

etager og uden lokaler nok til at alle klasser 

kunne have deres eget klasselokale. Det er alt 

sammen noget der har været med til at presse 

og som stadig presser både elever og lærere. 

Det er vigtigt for alle at huske, at de kolleger der 

er på Læringshuset alle hver dag forsøger efter 

bedste evne at skabe god undervisning på trods 

af de (nogle gange store) udfordringer, der er på 

Læringshuset.  

Der er ingen tvivl om at processen frem mod 

etableringen af Læringshuset, har været langt 

fra ideel, men nu er der brug for al den 

opbakning vi sammen kan sende til kollegerne 

på Læringshuset. Den mediestorm 

Læringshuset som arbejdsplads og skole står i 

gør det ikke nemmere for vores kolleger at 

tackle udfordringerne. Der er brug for at vi 

sammen holder øjnene på bolden og at 

Læringshuset tildeles tilstrækkelige 

ekstraressourcer i en overgangsperiode, så 

belastningsniveauet kan sænkes til gavn for 

alle.  

 

Ferieinfo 

Juleferien er såkaldte 0-dage, hvor der udlignes 

ift. den forøgede ugenorm der er i de andre uger. 

Det betyder at der ikke er løntræk og der er 

heller ikke grund til at bekymre sig om hvorvidt 

der er optjent ferie. 

 

Kredskontoret holder lukket fra d. 23. december 

til og med d. 2. januar. Ved akut behov for hjælp 

kan Kredskontoret kontaktes via mail 

016@dlf.org 

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN: 

Åbent Kredskursus for aktive medlemmer af kreds 16: 

Den 27.-28. januar 2023 på Sinatur Frederiksdal og  

Kreds-Generalforsamling: 28. marts 2023 kl. 16.00 

 

Med ønsket om en afslappende juleferie 

Heidi Yoma Rasmussen 

Formand 
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