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Kære medlemmer i Furesø Lærerkreds
Juleferien nærmer sig med hastige skridt og I skal have en julehilsen fra kredskontoret.
Kommunalvalg
Kommunalvalget er nu godt overstået og kommunalbestyrelsen har konstitueret sig. Furesø
Lærerkreds afholdte i samarbejde med forældre og BUPL, et velbesøgt valgmøde i Kulturhuset i
Farum. Der var en god debat og stor fokus på arbejds- og undervisningsmiljø for ansatte og elever.
Der blev bl.a. givet løfter om at se på lærernes muligheder for at forberede god undervisning og på
at løse inklusionsopgaven. Jeg vil huske den nye kommunalbestyrelse på alle løfterne, når de
starter deres arbejde op i januar.
OK 18
Overenskomstforhandlingerne er nu gået i gang og en spændende tid følger Det er
hovedstyrelsens holdning, at vi skal have forhandlede arbejdstidsregler. Vi håber og tror at det
pres, der er fra den samlede fagbevægelse kan dæmme op for ordentlige og retfærdige
forhandlinger. Der vil blive afholdt faglige klubmøder på skolerne, hvor jeres TR vil orientere jer
om, hvor langt forhandlingerne er nået. Mange informationer kan ikke skrives, de skal
videreformidles mundtligt. Når der er nyt vil det selvfølgelig blive meldt ud så hurtigt som muligt.
I vil også kunne følge udviklingen på vores facebookside og hjemmeside 028@dlf.org

Velkommen til nye kollegaer
Som en del af vores tillægsaftale til fælles forståelse var der fokus på at rekruttere og fastholde nye
lærere. Som en del af dette blev der i november afholdt et velkomstmøde for nyansatte lærere og
pædagoger. Dagen startede i Galaksen, hvor Henrik Poulsen (udvalgsformand) og Per Udesen
(skolechef) bød velkommen og fortalte om Furesø skolevæsen som arbejdsplads. Jeg fortalte om
Furesø Lærerkreds, vores struktur og vores mål og hvordan man som ny lærer kunne have gavn af
en fagforening, der kender til lokale forhold og som hele tiden arbejde for så gode arbejds- og
lønforhold som muligt. Jeg fortalte ligeledes, at kredsen også er repræsenteret i diverse arbejds- og
udviklingsgrupper.
Derefter var der rundvisning på det nye rådhus og en bustur rundt til mange af de skønne steder i
kommunen, hvor vi kan flytte vores undervisning ud. Vi besøgte Hjortøgård, jernalderhuset,
naturskolen ved Fiskebæk og sluttede ved Skolelandbruget i Stavnsholt. De nye lærere fik mulighed
for at tale med hinanden og med Per Udesen og mig, da vi begge var med på hele turen.

Udviklingsgruppe
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2017, at der skulle
nedsættes et udviklingsudvalg bestående af elever, forældre, politikere samt repræsentanter fra
BUPL og Furesø Lærerkreds.
Målet for udviklingsgruppen er at have særligt fokus på skoleområdet, og komme med forslag til en
fortsat styrkelse af Furesøs folkeskoler. Udviklingsudvalget skal efter endt arbejde komme med
anbefalinger, der kan styrke kvaliteten og indholdet i skolerne og sikre de gode overgange mellem
dagtilbud og skole og fra skole til ungdomsuddannelse. Furesø Lærerkreds er selvfølgelig en aktiv
del af udvalget, da vi har mange ideer og anbefalinger til, hvordan kvalitet og indhold styrkes. I vil
blive informeret mere i de kommende nyhedsbreve.
Aula
Skoleintra bliver i august 2019 afløst af Aula. Aula bliver den platform, som elever, forældre og
pædagogisk personale ska bruge til at kommunikere og dele informationer. Der vil være
funktioner som administration, kommunikation og samarbejde og stamdata mv. Platformen bliver
samtidig sikret, så den opfylder de nye regler indenfor databeskyttelse.
Der er nedsat en styregruppe, der bl.a. skal have fokus på implementeringen af platformen og
uddannelse af medarbejdere, og jeg repræsenterer lærerne i denne gruppe. I vil høre meget mere
om Aula i de næste mange måneder, og jeg vil gøre mit til, at lærerne bliver inddraget og taget
med på råd i det omfang, at det giver mening.
Stinus prisvinder
På Danmarks Lærerforenings kongres i oktober blev Stinusprisen uddelt. I år gik prisen til en af vores
kollager her i Furesø, Mette Frederiksen, der er lærer på Syvstjerneskolen. Stinus-prisen gives på
kongressen, til en person eller gruppe, som i særlig grad har bidraget til skolens udvikling. Mette har været
toneangivende i debatten om målstyret contra formålsstyret undervisning. Stort tillykke til Mette.

Kredskontorets i juleferien
Kredskontoret har vagtordning hele ferien.
Såfremt du har akut brug for hjælp, kan du få fat i os enten på mail 028@dlf.org eller på telefon 44
95 76 66, hvor du vil få et svar/opkald senest næstfølgende arbejdsdag.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

Generalforsamling

Onsdag d. 14. marts 2018

Kredsstyrelsen ønsker alle vores medlemmer en god jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Louise Brandt
Kredsformand
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