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Vores beretning afviger fra den klassiske kredsberetningstradition, hvor der afrapporteres 
to års aktiviteter. Det kan lade sig gøre, fordi vores vedtægter ikke stiller krav om en 
skriftlig beretning. I beretningen tegner vi et billede af de overordnede udfordringer og 
opgaver, vi ser i kommunens skolevæsen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), 
og fortæller om de opgaver, der har fyldt meget i året, der er gået siden sidste 
generalforsamling. Den skriftlige beretning vil på generalforsamlingen blive suppleret med 
en mundtlig beretning. 

 
Vi ser frem til at møde medlemmer af DLF Kreds 16, tirsdag den 28. marts klokken 16.00 
på Fløng Skole, Fløng Byvej 24, 2640 Hedehusene.  

 
Vi håber, den samlede beretning giver mange medlemmer lyst til at deltage i debatten om 
folkeskolen og kredsens opgave og fagpolitiske retning. 

 
På Kredsstyrelsens vegne 
Heidi Yoma Rasmussen, kredsformand 
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Beretningen omfatter naturligvis alle vores medlemmer, men for læsevenlighedens skyld, 
vil vi ikke nævne alle medlemsgrupper i hver tredje sætning. I stedet gør vi opmærksom 
på, at når vi skriver lærerne*, så mener vi ”lærere, børnehaveklasseledere, 
skolekonsulenter, uddannelsesvejledere m.fl. på LC-overenskomst. 
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Arbejdsmiljø: 
 
PPR 
 

Direktionen har besluttet at samle skoleområdet, PPR, Firkanten og Flønghuset i et nyt center, 
Skole- og PPR-center (SPC) i forbindelse med, at der skulle rekrutteres ny skolechef pr. 1/3/23. 
Dagtilbudsområdet er flyttet til Familie- og Dagtilbudscenter (FDC). I kredsstyrelsen er den 
samlede opfattelse entydigt, at samarbejdet med PPR har været uholdbart ift. lange ventetider 
på hjælp, oplevelsen af ikke at få brugbar hjælp, der kan realiseres i praksis, ventetid på indsatser, 
PPV’er (pædagogisk-psykologisk vurdering) mv., som det også tydeligt fremgår i Kreds 16’s 
medlemsundersøgelse. Dette ses også i forbindelse med at flere og flere børn bliver indstillet 
til PPR, og at kapaciteten er presset her. Et fælles PPR- /Skolecenter ses derfor som en 
mulighed for et tiltrængt tættere samarbejde mellem skolerne og PPR, med henblik på hurtigere, 
bedre hjælp til eleverne. Vi ser muligheder men er ikke blinde for, at den samlede ressource har 
den største betydning. 
 
Der skal yderligere være fokus på, at der er en skævvridning i forhold til visiteringen af elever 
til diverse tilbud i kommunen. Nogen af tilbuddene i kommunen er fyldt op, mens andre er 
klar til at tage imod elever. Eleverne og lærerne som efterspørger de særlige tilbud er imidlertid 
på overarbejde i almen områdets klasser, hvor det føles som om visitationerne og udarbejdelsen 
af PPV’er trækkes i langdrag - under den forudsætning at skolerne lokalt skal afprøve 
uforholdsmæssigt mange tiltag af, før der kan overvejes udredelser og PPV’er. Vi oplever 
desværre ofte et mangelfuldt eller langsommeligt forløb og udfordret samarbejdet med PPR 
omkring elever, som afventer en PPV, særligt tilrettelagt undervisning, specialundervisning og 
lignende.  
 
Det at have elever i almenklasserne, som af den ene eller anden årsag, ikke får den hjælp, de 
har behov for, udfordrer ikke bare den enkelte elev, men også resten af klassens trivsel og 
mulighed for optimal læring.  
 
Da skolerne ofte skifter psykolog eller får helt nye psykologer, mistes kontinuiteten i 
samarbejdet og viden tabes, specielt når eleverne går fra indskoling til mellemtrin eller til 
udskolingen eller 10. klasse, hvor der måske ikke er et tilbud, der passer til eleven. Dette kan 
resultere i, at elever havner ”mellem to stole” og bliver glemt i/af systemet.  
 
PPR-psykologen er ofte ikke synlig på skolen og derfor ikke en naturlig sparringspartner for 
lærerne*, hvilket forlænger processen og forringer det daglige arbejde for de udsatte elever og 
påvirker deres læring, trivsel og udvikling negativt. Det er desuden forbundet med stor risiko 
for øgede udgifter i det lange løb.  
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Rekruttering og fastholdelsesudfordringer 
 
Nyuddannede + mentorordninger  

 
Der har været et stort fokus på nyuddannede lærere og mentorordninger især ift. fastholdelse 
af nyuddannede kollegaer, så vi ikke ”taber” disse, i starten af deres lærerkarriere. Dette ses 
også i arbejdstidsaftalen A20: 
 
”§ 10. Nyuddannede lærere 
Ved opgavefordeling tages særligt hensyn til nyuddannede med henblik på at understøtte nyuddannedes mulighed 
for at få en god start på lærerlivet. 
 
Bemærkning 
Der skal være opmærksomhed på antallet af undervisningstimer, at undervisningsopgaverne falder inden for 
nyuddannedes forudsætninger og erfaring med faget, at begrænse antallet af fag og klasser, ligesom der skal 
skabes rum for at nyuddannede kan reflektere over egen og andres praksis med henblik på udvikling i forhold 
til undervisningsopgaven, forældresamarbejde, inklusion samt samarbejde med PPR og øvrige kommunale 
personalegrupper. 

Nyuddannede lærere er lærere med mindre end to års beskæftigelse som lærer.” 
 
Der skal fortsat være fokus på dette - især i forbindelse med hvordan ”tages særligt hensyn til” 
forstås på de forskellige skoler.  
 
Det kunne være formålstjenligt med en fælles retningslinje for alle skoler i kommunen, således 
at der var et vist antal timers nedsættelse af undervisning og lign. Hvis man indgik en lokalaftale, 
var det naturligt der, det kunne aftales. Derudover giver det mening, hvis hver enkelt skole laver 
en funktionsbeskrivelse af mentorrollen og får sat denne i system, så vi bedst muligt får taget 
hånd om, og støttet vores nyuddannede kollegaer. Mentorrollen kan derudover lægges ind 
under en evt. praktikvejlederrolle eller som et eksternt kursus for at opkvalificere mentorrollen. 
  
I Høje-Taastrup Kommune oplever vi, som mange andre steder i Danmark, at det er blevet 
stadigt sværere at rekruttere uddannede lærere. Antallet af læreruddannede, der søger ledige 
stillinger på skolerne, er alarmerende lavt. Mængden af nyuddannede fra læreruddannelserne 
kan ikke følge med antallet af lærere, der forlader lærergerningen. Derfor er andelen af ansatte 
lærere uden en læreruddannelse, såkaldte ”Lærere med særlige kvalifikationer” (§28 stk.2 i 
Folkeskoleloven), stigende i kommunen.  
 
En ansættelse som ”lærer med særlige kvalifikationer” betyder typisk, at man er faglærer 
indenfor det faglige område, som matcher de uddannelsesmæssige særlige kvalifikationer. Men 
i sagens natur mangler de fleste den viden om didaktik, pædagogik, psykologi og 
undervisningens tilrettelæggelse, som har fokus i læreruddannelsens faglighed, og det er derfor 
nødvendigt med ekstra samarbejde med erfarne kolleger om de didaktiske overvejelser i 
planlægning og stofvalg til undervisningen. Det kan også være ekstra udfordrende, når man 
uden pædagogisk eller lærerfaglig baggrund skal håndtere klasser og elever, der udfordrer 
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rammerne for undervisningen. Vi er bekymrede for, at de erfarne lærere ikke holder i længden, 
hvis de får ansvaret for at støtte for mange og selv mangler erfaren sparring og støtte. Det 
opleves på skolerne som en stigende belastning. Det er de læreruddannede lærere, der står med 
opgaven at støtte deres kolleger uden erfaring. Sådan har det altid været, også når der kommer 
en nyuddannet lærer ind på skolen. Det er antallet af kolleger der nu ansættes uden erfaring og 
uden en læreruddannelse, der opleves som en belastning af kollegerne på flere skoler. Ikke-
læreruddannede lærere kan bestemt bidrage positivt ift. undervisningen såvel som det kollegiale 
arbejdsmiljø, men tiden, frem til der opnås de nødvendige erfaringer, kan være krævende for 
de kolleger, der forventes at hjælpe og støtte. 
 
Nogle skoleledere har forsøgt at løse rekrutteringsudfordringen ved at sende §28 stk.2-lærere 
afsted på en fuld læreruddannelse, mens de også forventes at arbejde på skolerne. Midlerne til 
efter-/videreuddannelse bruges dermed på meget få kolleger og gør det sværere for flere at 
komme i betragtning til ønsket uddannelse, f.eks. et ekstra linjefag. Desuden har man i nogle 
tilfælde tildelt alt for lidt tid til uddannelsen, og det har medført et alt for højt arbejdspres for 
den enkelte såvel som øget risiko for utilsigtet, men meget problematisk, ekstra pres på teamet, 
som oplever den afsmittende virkning af en alt for travl kollega. Dette er ikke et nyt fænomen, 
og derfor indgik kommunen og kreds 16 i 2015 en aftale om tid til efteruddannelse af lærere. I 
aftalen står, at der skal gives 20 timers arbejdstid pr. ECTS-points uddannelse. Typisk læses et 
modul om året á 10 ECTS-point på en professionshøjskole, dertil afsættes 200 timer på 
opgaveoversigten. Forvaltning har i februar meddelt os, at de ikke anerkender aftalen. Vi er 
selvsagt uenige, da kommunen ikke har opsagt aftalen. Hovedforeningen er gået ind i sagen, og 
vi må væbne os med tålmodighed og i mellemtiden sikre os, at overenskomstens krav om 
balance mellem tid og opgaver overholdes, og   Arbejdsmiljølovens krav om et sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø efterleves. Aftaler findes på K16-hjemmesiden.  
 

 

https://kreds16.dk/kreds-16/aftaler/kompetenceudvikling
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Alvorlige samtaler 
 
Kreds 16’s sagsbehandlere deltager i flere og flere samtaler, hvor et medlem er indkaldt i 
forbindelse med sygefravær eller påtale/kritik. Vi oplever i stigende grad eksempler på ledere, 
der involverer Høje-Taastrup Kommunes HR-center, både som indkalder og deltager i 
samtalerne i stedet for at sidde med den ansatte selv. Der er udpræget lokale forskelle, men vi 
holder øje med udviklingen, da vi mener, det tryggeste arbejdsmiljø skabes, når leder og 
medarbejder justerer sammen i den nære, tillidsbevarende relation. Desværre oplever vi også, 
at fraværssager i stigende grad ender som afskedssager efter samtaler om fravær og at 
kommunen generelt er meget optaget af, at sygefraværet skal sænkes. Vi mener, der i højere 
grad bør fokuseres på, hvorfor en skole har et højt sygefravær og bruge kræfterne på at etablere 
forebyggende indsatser med udgangspunkt i social kapital. Ifølge Tage Søndergaard Kristensen 
er der klare statistiske sammenhænge mellem forbedret social kapital og mindre sygefravær.  

 
En dårlig oplevelse fra en samtale med leder kan give bølger på hele arbejdspladsen og i værste 
fald føre til at flere lærere* forsvinder samtidigt, til skade for hele skolen.   
 
Det er en central opgave for Kreds 16, at bidrage positivt i personalesager og det er naturligt, 
at der opstår sager, hvor enten den lokale tillidsrepræsentant eller kredsens sagsbehandlere 
deltager som bisidder for et medlem. Men vores største ambition er, at vi gennem MED-
samarbejdet, påvirkning af personalepolitikken og de sygefraværsstrategiske indsatser 
overordnet for kommunen kan bidrage til at kommunen fortsat øger opmærksomheden og 
handlekompetencen i retning af attraktive arbejdspladser, god personalepleje og et godt 
arbejdsmiljø – både for ledere og medarbejdere. Det fordrer en tryg og motiverende 
samtalekultur, der understøtter social kapital med retfærdighed, tillid og trivsel hos 
medarbejderne, også hvor en samtale har sin berettigelse. ”Personaleledelse er et samarbejde mellem 
leder og medarbejdere.”, som der står i kommunens værdibaserede personalepolitik.    
 

Forflyttelser 
 
Den årlige forflyttelsesrunde foregår hvert år i marts-april, inden fagfordelingens start. Den 
betyder øget tryghed i ansættelsen. I store træk er tanken, at hvis der opstår arbejdsmangel på 
én skole, kan man ikke opsiges, hvis der er arbejdskraftmangel på en anden skole. Alligevel har 
historien vist os, at der i år med tvangsforflyttelser er øget risiko for at uddannede og ofte 
erfarne lærere, der ikke ønsker at rykke til anden skole, ender med at forlade Høje-Taastrup 
Kommunes skolevæsen, for de har let ved at finde nyt arbejde.  Skolederne forventes i marts 
måned at have et overblik over, hvor mange ansatte de har plads til ift. skolens udmeldte 
budget. Sidste år havde kredsformanden sammen med skolelederforeningsformanden en snak 

”Tage Søndergård Kristensen er ”the grand old man” inden for psykisk arbejdsmiljø i Danmark. Han har 
forsket i psykisk arbejdsmiljø, stress, udbrændthed, kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, 
hjertekarsygdomme og virksomhedernes indsats for bedre arbejdsmiljø.” Han var desuden med til at 
indføre ”Social Kapital-strategi” i Høje Taastrup Kommune i 00-erne, og gæsteforelæste i den 
forbindelse på årlige arbejdsmiljø-strategimøder. 

https://www.athenas.dk/tage-soendergaard-foredrag-arbejdsmiljoe-stress.htm?msclkid=51cf10818f001820c6587495a6a4fbee&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=DK%20-%20All%20Speakers%20-%20Exact&utm_term=tage%20s%C3%B8ndergaard%20kristensen&utm_content=Tage%20S%C3%B8ndergaard%20Kristensen&msclkid=51cf10818f001820c6587495a6a4fbee&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=DK%20-%20All%20Speakers%20-%20Exact&utm_term=tage%20s%C3%B8ndergaard%20kristensen&utm_content=Tage%20S%C3%B8ndergaard%20Kristensen
https://www.athenas.dk/tage-soendergaard-foredrag-arbejdsmiljoe-stress.htm?msclkid=51cf10818f001820c6587495a6a4fbee&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=DK%20-%20All%20Speakers%20-%20Exact&utm_term=tage%20s%C3%B8ndergaard%20kristensen&utm_content=Tage%20S%C3%B8ndergaard%20Kristensen&msclkid=51cf10818f001820c6587495a6a4fbee&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=DK%20-%20All%20Speakers%20-%20Exact&utm_term=tage%20s%C3%B8ndergaard%20kristensen&utm_content=Tage%20S%C3%B8ndergaard%20Kristensen
https://www.athenas.dk/tage-soendergaard-foredrag-arbejdsmiljoe-stress.htm?msclkid=51cf10818f001820c6587495a6a4fbee&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=DK%20-%20All%20Speakers%20-%20Exact&utm_term=tage%20s%C3%B8ndergaard%20kristensen&utm_content=Tage%20S%C3%B8ndergaard%20Kristensen&msclkid=51cf10818f001820c6587495a6a4fbee&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=DK%20-%20All%20Speakers%20-%20Exact&utm_term=tage%20s%C3%B8ndergaard%20kristensen&utm_content=Tage%20S%C3%B8ndergaard%20Kristensen
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med Institutions- og Skoleudvalget i forbindelse med forflyttelsesrunden. Vi søgte politisk 
velsignelse til at gå ud af forflyttelsesperioden med 3 overtallige på baggrund af historikken, 
hvor vi har manglet lærere, når vi kom frem til sommerferien, selvom prognosen i marts 
forudsagde arbejdsmangel. Michael Ziegler og Kurt Scheelsbeck (borgmesteren og formanden 
for Institutions og Skoleudvalget) havde forståelse for vores ønske, men velsignelse opnåede 
vi desværre ikke. Det er dermed udelukkende op til skolechef og skolelederne: Har de ”is i 
maven” til at gå ud af skoleåret med fx 2 overtallige i forventning om, at det ender med at 
balancere? Eller skal de indstille 2 lærere* til forflyttelse? Skolelederne har historisk ikke haft 
støtte til ”budget-risikable” beslutninger, men vi håber og tror, at den akutte 
rekrutteringsudfordring vil gøre en forskel i år. Prognosen er ikke klar, men rygtet er lige nu, at 
vi har et par overtallige i forhold til antal klasser, der skal oprettes i kommende skoleår. 
Kredsformanden sidder i forflyttelsesudvalget og man kan kommunikere fortroligt om 
forflyttelse via kredsmailen 016@dlf.org. Skolelederne har ansvaret for, at den besluttede 
forflyttelsesprocedure følges på skolerne. 
  

Skolevæsenet i medierne og Fremtidens Skole 
 
Det er sikkert ikke gået mange medlemmers næse forbi, at der siden november måned 2022 
har været et voldsomt mediefokus på Læringshuset. Der var næsten dagligt historier i medierne 
om stor elevafgang fra en skole, der i samme periode også havde stor afgang af lærere.  
 

Artiklerne kan ses på hjemmesiden Kreds 16.dk.  

mailto:016@dlf.org
https://kreds16.dk/links-og-medier/pressearkivet
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Det var alt sammen noget, der var med til at presse og som stadig presser både elever og lærere* 
på skolen. Kollegerne på Læringshuset har efter bedste evne forsøgt 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. Den mediestorm 
Læringshuset som arbejdsplads og skole stod og står i, gør det ikke nemmere for vores kolleger 
at tackle udfordringerne. Men mediernes bevågenhed har også ført til fornyet lydhørhed hos 
politikerne i Byrådet. Der er efter flere skolebesøg afsat penge til både ombygninger og 
spørgeskemaundersøgelser på skolen, og mediestormen har på sin vis understøttet kredsens 
dialog med det politiske skoleudvalg, ISU. Vi var så heldige med vores timing, at vi netop på 
vores oktober-møde mellem kredsstyrelsen og politikerne havde delt med dem, at vi var 
bekymrede over personaleomsætningen og arbejdsmiljøet og på Læringshuset. Således var de 
velforberedte, da omtalen eksploderede i november.  
 
Mediernes fokus på udfordringerne vedr. Læringshuset har medført at Byrådet også er begyndt 
at vise større interesse for resten af skolevæsenet. Fokus har naturligt også været på 

implementeringen af 
 ”Fremtidens Skole”, på alle 
kommunens skoler. Det er endt 
med at Byrådet den 25. januar 
2023, hvor ”Fremtiden Skole – 
næste fase” drøftedes, besluttede 
at ændre målsætningen 
(”hjørneflag”) om, at en stadigt 
stigende del af undervisningen 
skal foregå som projekter, hvor 
”Læringsforløbene er autentiske og 
bygges op omkring virkelige 
problemstillinger med et produkt og en 
aftager så vidt mulig uden for skolen”, 
til at Byrådet nu forventer min. 
10 ugers projektbaserede 
læringsforløb. Det er uden 
formuleringen om, at antallet 
skal stige.  
Det er efter Kreds 16’s vurdering 
den rigtige vej at gå i forhold til 
Byrådets vision for Fremtidens 
Skole, selvom Kreds 16 gerne 
havde set, at politikkerne havde 
givet skolerne fuld autonomi, så 
antallet af projekter alene blev 
afgjort af lærerne* med 
udgangspunkt i elevernes behov 
og de lokale forhold omkring 
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klasser, lærerbesætningens* erfaring og kvalifikationer samt skolens økonomi og muligheder 
for at give tid og rum til samskabelse/forberedelse osv.  
 

Ledelsens betydning for det gode arbejdsmiljø  
 
Vi har brug for nærværende ledelse med reel åben-dør-politik. Ledelserne rundt omkring skal 
have mulighed for, tid og overskud til at udføre deres kerneopgave. Lederne skal kunne 
fokusere på arbejdsmiljø og personalepleje, så de lokalt kan tage fat i de udfordringer, der er at 
finde på alle skoler. En god leder er en leder, der skaber høj professionel kapital og dermed 
fundamentet for en god skole for eleverne. Når lederne bruger for meget tid på udvikling, 
eksterne møder og lignende sker det på bekostning af tid til kerneopgaven lokalt ude på 
skolerne. Den enkelte leder skal fra sin chef og forvaltning opleve tillid, hjælp og opbakning i 
højere grad end kontrol og detailstyring, hvor man måles og vejes på alle parametre. I særlig 
grad skal en leder kunne agere trygt og forvente opbakning, når vanskelige elev- eller 
forældresager kræver svære samtaler og svære beslutninger. Vi er meget bekymrede for nogle 
af ledernes arbejdsmiljø. Dette har vi drøftet med politikerne ved diverse møder i de seneste 
måneder. Den samtale bliver i stigende grad aktuel.  
 

Modtageklasser og DSA   
 
Med ændringer i kommunens skolestruktur, navnlig ved fusionerne bag Læringshuset og Ole 
Rømer-Skolen har man nu samlet modtageklasserne på Mølleholmskolen, Ole Rømer-Skolen 
og Fløng Skole. Vi oplever, at der er ret forskellige tilbud til modtage-eleverne hen over de tre 
skoler. Der er ingen synlige fælles retningslinjer for skolerne. Høje-Taastrup Kommune har en 
multietnisk befolkning med mange nye tilflyttere der naturligt fordrer et stabilt og højkvalitets 
modtageklassetilbud.      
 
Vi oplever særligt, at gruppen af modtageklasseelever ældre end 14 år ikke får et tilbud, der 
passer til deres situation og behov. Ved at lave et samlet tilbud i et ungemiljø, kunne man måske 
med fordel sammenkæde elevernes arbejde med basisdansk og deres snarlige behov for at 
overgå til ungdomsuddannelse eller job. Det er synd for både elever og lærere, at de bliver 
presset ind i udskolinger, der af naturlige årsager er fokuseret på afgangsprøverne. Det fører i 
flere tilfælde til demotivation og en følelse af ikke at kunne slå til.  
 
Kommunen har siden 2018 flyttet fokus og ressourcer over på mere og mere PBL og 
Fremtidens Skole på bekostning af DSA-konsulenter mm. Det kan vi særligt på dette område 
mærke ved den manglende konsulentstøtte og specialviden til undervisning af 
tosprogede. Hertil mangler modtage-klasselærerne noget videreuddannelse for at kunne 
efterleve de krav, der bliver stillet.   
 
Dette skoleår har udmærket sig ved en meget høj tilgang og indmeldelser til modtageklasserne 
siden august. Afdelingsledere og lærere* modtageklasserne har brugt mange ressourcer på 
indskrivningssamtaler og koordinering. Det har presset både voksne og børn.   
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Vores kollegaer i modtageklasserne føler med rette ikke, at deres elevers behov for undervisning 
i basisdansk lever op til de retskrav, der trods alt er på området.   
 
Specielt i modtageklasserne kommer mange elever fra skolesystemer, hvor der oftere er 
tavleundervisning og udenadslære. Det bliver derfor afgørende, at arbejdet med PBL i 
modtageklasser bliver udviklet og planlagt ud fra den didaktik og pædagogik, der bedst passer 
til denne elevgruppe.   
 
Der mangler generelt et kommunalt fokus og ressourcer til modtageklasserne.   
 
Vi oplever at modtageklasserne bliver behandlet som et almentilbud i forhold til 
ressourcetildeling fra PPR. I det almene spor kommer eleverne fra daginstitutionerne, hvorfra 
der allerede er en opmærksomhed på børn med specielle behov. I modtageklasserne er 
kendskabet udelukkende baseret på oplysninger fra en indskrivningssamtale. Meget få gange 
får man papir med fra deres oprindelsesland. Dette afstedkommer nogle udfordringer, som er 
både tidskrævende, omfangsrige og komplekse i forhold til om udfordringer skyldes sproglige 
eller kognitive begrænsninger. Da vi kun har eleverne i en to-årig periode, har det store 
konsekvenser at sætte for sent ind med nødvendig læringsunderstøttelse. Der mangler viden 
om udredningen af modtageklasselever og man fornemmer en vis berøringsangst.   
 
Som eksempel har vi en elev gående i en modtageklasse, der fra sit oprindelsesland er udredt 
og diagnosticeret og havde støttetimer i skolen i hjemlandet. I Høje-Taastrup Kommune skal 
eleven igennem en PPV på ny, før der kan tildeles støtte eller ressourcer. En anden elev venter 
på at blive visiteret til et andet skoletilbud, men hendes to-årige modtageklasse-periode ophører 
til marts og derefter står hun til at skulle udsluses fuldt på sin distriktsskole.   
 
Elever i modtageklasserne har også behov for support fra psykologer, socialrådgivere og andre 
støttefunktioner. Navnlig socialrådgiverstøtte ville kunne bidrage positivt i det ekstra og 
intensive forældresamarbejde.   
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Lokalt ”Sammen om Skolen”  
 
I 2022 startede vi formelt et lokalt Sammen om Skolen. Som første skridt holdt vi 
formandsskabsmøde med Skolelederforeningens formand Casper Madsen og næstformand 
Sigrid Høgh Lefholm (foto).  

 
 
Første handling var et fælles åbent brev til byrådet, som blev bragt i lokalavisen og åbnede 
dørene for et formelt samarbejde. Vi har haft første møde og der er lagt 3 møder i kalenderen, 
med fungerende borgmester, udvalgsformand for Institutions- og Skoleudvalget, skolechef, 
Skolelederforening, DLF, BUPL og PMF. Brevet førte til en del aktivitet i lokalavisen, som kan 
ses vores hjemmeside. Pressearkivet - Danmarks Lærerforening Kreds 16 
 
I Sammen om Skolen er vi enige om, at den største akutte opgave drejer sig om at skabe 
vellykket inklusion, trivsel i skolen og gode tilbud til børn med særlige behov, som ikke kan 
varetages tilstrækkeligt kvalificeret i almindeligt skoletilbud. 
 

 
 

Bag ”Sammen om Skolen” nationalt er regeringen, Danmarks 
Lærerforening, Skolelederforeningen, KL,             Danske Skoleelever, Skole og 
Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen. 

https://kreds16.dk/links-og-medier/pressearkivet
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Hvor drøftelser finder sted 

Formelt drøftes kommunale beslutninger der påvirker arbejdsforhold, personaleforhold, 
samarbejdsforhold og arbejdsmiljø (APSA) i MED-systemet. Med vores pladser i MED-
systemet har vi blandt andet skabt fokus på, at drøftelser skal ske i så god tid, at 
medarbejderforslag og -synspunkter er soleklare for beslutningstager, inden beslutninger 
bliver truffet. Nogle gange er Byrådet beslutningstager, og så skal man som medlem af 
Hovedudvalget (HU) ”stå tidligt op” for at nå at indsamle og formulere det klare 
medarbejderperspektiv til Byrådet. Men også de lokale beslutninger har ind imellem svært 
ved at nå ordentligt omkring Lokal-MED, inden leders endelige afgørelse. Disse 
udfordringer har vi drøftet ret intenst i Sektor-MED og Hovedudvalget i 2022, og vi har 
bl.a. opnået enighed i HU om en ny budgetproces, som blev afprøvet i 2022 og som vi nu 
er i gang med at præcisere i nyt Bilag 2 i vores lokale MED-aftale, som findes på Mit HTK. 

Under Hovedudvalget er der nedsat en del arbejdsgrupper, som kredsformanden sidder 
med i, blandt andet Arbejdsgruppen om kommunens seniorpolitisk indsats, Rekruttering 
og Fastholdelse/Arbejdskraftsudfordrings-gruppen, Revidering af MED-aftale-gruppen 
og en Årlig Arbejdsmiljødrøftelses-gruppe.  

Kreds16 har desuden et formaliseret forum på baggrund af A20 (Arbejdstidsaftalen fra 
2020), hvor skolechef og skolelederforeningsformanden er centrale samarbejdsparter. 
Drøftelserne tager udgangspunkt i det samarbejde, som A20 beskriver på kommune-
kreds-niveau. Indtil marts hed vi A20-gruppen, men ved seneste møde bød vi velkommen 
til vores nye skolechef, Lise Ammitzbøll La Cour, og fik ved mødets afslutning ændret 
navnet til ”Samarbejds-Forum” på hendes opfordring. Hun foreslog samtidigt, at vi bruger 
gruppen til mere end drøftelser, der følger af overenskomsten. Vi glæder os meget til 
samarbejdet. På aprilmødet skal vi præsentere hende for lærernes* perspektiv på 
Fremtidens Skoles implementering, med fokus på status, behov og vejen til succes.    

 Der eksisterer fortsat diverse følge- og styregrupper, fx Styregruppen for Bruger-
portalsinitiativ og Pædagogisk IT og Fremtidens Skole-Styregruppen, hvor 
implementeringen af Fremtidens Skole og A.P. Møller-ansøgningerne har været 
omdrejningspunkt. Seneste ansøgning omhandlede penge til kortlægning af rekrutterings-
/fastholdelsessituationen på skoleområdet og initiativer til øget succes på området samt 
udvikling af kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med Københavns 
Professionshøjskole, KP. Den ansøgning fik vi dog afslag på. Mødeaktiviteten i grupperne 
er generelt formindsket i forhold til tidligere år. Styregruppen for Brugerportalsinitiativ og 
Pædagogisk IT blev oprettet, da folkeskoleforligspartierne besluttede at indføre digitale 
elevplaner i 2014. Siden har vi været involveret, på godt og ondt, i Aula-implementeringen 
og eksisterer som sparringsgruppe for skolechefen i digitale skoleanliggender. 

Kredsstyrelsen har i det forgangne år haft omfattende mødeaktiviteter med 
lokalpolitikerne. Ved vores åbne medlemskursus i februar 2022 deltog borgmesteren 
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sammen med nogle af ISU-politikerne. Sidstnævnte deltog også på kredsstyrelseskursets 
1. arbejdsdag i oktober 2022. Vi havde seks politikere fra Institutions- og Skoleudvalget 
med til TR-møde den 14. februar i år. Desuden inviterer vi løbende repræsentanter fra de 
politiske partier til uformel kaffesnak, hvert parti for sig. Det er vigtigt med gode relationer, 
tillid og tæt dialog, så de lokale politikere spørger os i fremtiden, når beslutninger påvirker 
aktiviteter på vores område.  
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Hermed afsluttes Kredsstyrelsens skriftlige beretning. På generalforsamlingen aflægges 
mundtlig beretning med fokus på fremtiden, og samlet udgør de vores oplæg til debat. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 

 
Fremlagt til vedtagelse på Kreds 16’s ordinære generalforsamling den 28. marts 2023 
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