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                                                                   Løntjek 2021 

I lighed med tidligere år tilbyder LFL også løntjek i år. Sædva-

nen tro foregår den officielle løntjekkampagne samtidig i alle 

faglige organisationer. I år i uge 47. Men i LFL kan man natur-

ligvis få tjekket sin lønseddel året rundt.  

Pga. af opgavetrængsel i kredsen – ikke mindst med kommunal-

valget – er løntjekket denne gang lagt ud på skolerne/arbejds-

pladserne, hvor det er TR, der står for løntjekket. Bare rolig – de 

har tjek på det!  

Kan spørgsmålene ikke klares lokalt, henvender TR sig til kredsen (Karina og Heidi), så vi kan komme til 

bunds i sagen. 

Har du ikke fået tjekket din lønseddel endnu, så kan det godt betale sig, hvis du er usikker på, om din løn-

seddel er korrekt. LFL finder nemlig rigtig mange penge til medlemmerne på de årlige løntjek. 

 

Medlemsundersøgelse 

Hvert andet år (siden 2013) foretager DLF en stor medlemsundersø-

gelse. 2021-undersøgelsen er allerede udsendt (uge 46) til samtlige med-

lemmer (lærere/børnehaveklasseledere) ansat i folkeskolen eller på en 

kommunal/regional specialskole og blandt de mindre medlemsgrupper 

(PPR, UU, kommunale adm. …). Har du ikke modtaget spørgeskemaet, 

så henvend dig til kredsen/DLF. 
  

Undersøgelsen vedrører primært medlemmernes arbejdsforhold, men af-

dækker også medlemmernes tilfredshed med foreningen centralt (DLF) 

og lokalt (LFL) samt medlemmernes brug af og forhold til foreningen. 
 

Undersøgelsen er med til at dokumentere udviklingen i arbejdsforholdene før og under lov 409 og nu - fra 

2021 - under en ny aftalt arbejdstidsaftale, A20. Undersøgelsen er derfor en vigtig indikator for, om A20 

har medført dé ønskede forandringer for lærernes arbejde, som DLF har opstillet kort- og langsigtede mål 

for (se næste afsnit).  

En høj svarprocent giver bedre og mere præcise resultater, som skal bruges til at udvikle foreningens ind-

sats for at varetage medlemmernes interesse og til at påvirke beslutningstagerne. 

Jeg vil derfor opfordre alle til at besvare det udsendte spørgeskema. 

 

A20 – pejlemærker og målsætninger   

A20 skal skabe en (kultur-) forandring, der giver lærerne nye muligheder for at 

lave bedre undervisning. På baggrund kongresvedtagelsen september 2020 har 

DLF udarbejdet fem pejlemærker for arbejdet med A20/lokalaftaler. Pejlemær-

kerne skal give et fælles billede af, hvad der sigtes imod og beskriver den ønskede 

forandring på skolerne, når foreningen ser tre år frem i tiden: 

 

1. Lærerprofessionens faglighed afspejles i beslutninger og prioriteringer 

2. Skoleledelse foregår i samarbejde med lærerkollegiet og tillidsrepræsentanten 

3. Tillidsrepræsentanten organiserer og engagerer skolens lærere og børnehaveklasseledere 

4. Aftalen har fremmet et bedre ressourcegrundlag på skolerne 

5. Der er et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse for den enkelte lærer 
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Hvad det konkret betyder, og hvordan det opleves i virkeligheden, skal drøftes i/med TR-gruppen, på sko-

lerne og naturligvis indgå i planlægningen af kommende skoleår (uddybende notat udsendt til TR).  
 

Men alle lærere skal her og nu opleve forbedringer af arbejdssituationen gennem implementeringen af 

A20. Det skal opnås gennem ”de pligtige drøftelser” i forbindelse med skoleårets planlægning som be-

skrevet i aftalens § 4 – ”Samarbejde på skoleniveau”, og forbedringerne skal i sidste ende klart fremgå af 

lærernes opgaveoversigter.    

De konkrete målsætninger for forbedringer af lærernes arbejdssituation i kongresvedtagelsen september 

2020 kan ses her - kongresvedtagelse om implementering af A20  

 

A20/lokalaftalen – evaluering og videnindsamling 

Dette skoleår er første skoleår siden 2013/14 med aftalte arbejdsvilkår. 

Aftalt i A20 centralt og suppleret/fraveget i lokalaftalen i begge kommu-

ner.  

Hvordan er det så gået? Ja, det er det, vi (parterne) i fællesskab skal 

finde ud af. Dels fordi det jo er naturligt at følge op på noget aftalt, og 

dels fordi det er aftalt i lokalaftalen, at vi skal evaluere aftalen ”med fo-

kus på om den udmøntes efter hensigten. Er der behov for justeringer i 

forhold til det kommende skoleår, og har aftalen den ønskede effekt?” 
 

I lokalaftalens § 3 er det ligeledes aftalt, at ”kommune og kreds sam-

arbejder om at indhente fælles viden fra skoleleder og tillidsrepræ-

sentant om, hvordan de arbejder med kommunens overordnede mål-

sætninger samt erfaringer fra skolerne, som kan have betydning for 

kommunens prioritering af lærerne arbejdstid og de opgaver, som 

lærerne skal varetage det kommende skoleår.” 

 

Startskuddet for både evaluering og videnindsamling lød i sidste uge (GBS), hvor spørgeskemaer er ud-

sendt til skoleleder, TR og AMR (trioen), der i fællesskab skal svare på skolens vegne. Deres baglande – 

ledelsen og lærerkollegiet – skal naturligvis inddrages i besvarelsen. Hvordan det sker, er op til den en-

kelte trio at aftale. Deadline er ultimo november, så forvaltningen (CBL) kan systematisere besvarelserne, 

som der skal arbejdes ud fra på et fælles triomøde primo januar 2022 med det formål, at implementerin-

gen af aftalen og planlægningen af næste skoleår bliver endnu bedre. I Lolland er planlægningen ikke helt 

på plads endnu. 

 

Kongres 2021 

Kongressen primo november var første kongres med den nye formand – Gordon 

Ørskov Madsen. Den blev afholdt i et nyt sæt up med en temadag dagen før, 

hvor 6 personer fra hver kreds kunne deltage. Hele kredsstyrelsen deltog. Desu-

den var der en ny bordopstilling til selve kongressen, hvor LFL har tre delege-

rede. Det var ikke helt optimalt, men ellers forløb kongressen helt efter bogen. 

Vi havde ligeledes inviteret alle vores tillidsrepræsentanter til at overvære første 

kongresdag med formandens beretning og gæstetalere ved uv.-mininister Per-

nille Rosenkrantz-Theil og formand for KL Jacob Bundsgaard. 
 

Det var en treenighed med stor gensidig anerkendelse og ros af hinanden og samarbejdet med to absolutte 

højdepunkter i form af aftalen om arbejdsvilkår – altså A20, og erstatningen af nationale test som forligs-

partierne på Christiansborg havde aftalt fredagen før kongressen. En erstatning, der i meget høj grad er 

identisk med det udspil til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som DLF, Skolelederforeningen og 

KL har lavet i fællesskab. 

Det er resultater båret af foreningens strategier i ”samarbejdsporet”, som også er stærk medvirkende til 

det nystiftede ”Sammen om skolen”, der er et bredt partssamarbejde mellem undervisningsministeren, 

forligspartierne og folkeskolens aktører. Der er absolut medvind på cykelstierne i øjeblikket, og det mo-

mentum skal selvfølgelig følges op - centralt og lokalt – med et samarbejde om de ændringer, der stadig 

https://www.dlf.org/media/13792979/kongresvedtagelse_om_implementering_af_a20_kongres2020_.pdf


er behov for i folkeskolen. Det er der heldigvis også generelt enighed om mellem parterne, og dermed er 

der et rigtig godt udgangspunkt. 
 

Læs mere om kongressen på foreningens hjemmeside – bl.a. formandens skr. og mdl. beretninger 

https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2021 

 

Inklusion – kongres fortsat 

At træerne ikke vokser ind i himlen, blev med al tydelighed fastslået i drøftelsen 

af formandens beretning under temaet ”Rammer for folkeskolen”. Her kom kon-

gressens absolutte største og alvorligste fokuspunkt frem. Fra alle egne af lan-

det. INKLUSION. Det eneste positive i den forbindelse er, at inklusionsdagsor-

denen på lignende vis fyldte på Skolederforeningens nylige samling, og uv.-mi-

nisteren er ligeledes helt bevidst om problemerne med inklusion. Det positive er 

her, at parterne er enige om billedet af virkeligheden, alvoren og at der skal gø-

res noget – i fællesskab, som Klaus Hjortdal, fmd. Skolelederforeningen, for-

mulerede det: ”Det skal ikke være politikerne, men derimod lærerne, skolele-

derne og kommunerne, der skal arbejde sig frem til løsninger”. 
 

Og DLF-formanden (GØM) samlede op og gav tilsagn til, ”at der skal sættes tryk på arbejdet med inklu-

sionsudfordringerne, at det er medlemmernes erfaringer, der skal tages udgangspunkt i og at foreningen 

udarbejder sin egen inklusionstjekliste”. GØM gav i den forbindelse også begrebet ”mellemformer” en 

kommentar med på vejen: ”… Nogle gange er det fornuftigt nok, men det bliver let sand mellem fingrene. 

Det skal vi have styr på”.  

Andre indlæg påpegede, at der manglede et overblik og viden/videndeling om, hvad der egentlig foregår 

på specialskolerne (selvstændige folkeskoler for specialundervisning som det officielt hedder).  

GØM gav også her et tilsagn, hvor ”foreningen vil have systematisk interesse for området og følge op på, 

hvordan det går på specialskolerne og skabe et overblik”. 
 

Læs mere om lærernes inklusionsopråb på kongressen i ”Folkeskolen” nr. 20 eller her https://www.folke-

skolen.dk/1881712/kongres-laererne-har-faaet-nok--nu-skal-der-goeres-noget-ved-inklusionen   
 

Læs mere om ’mellemformer’ på undervisningsministeriets- og DLF´s hjemmesider:  

https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/inkluderende-laeringsfaellesskaber/en-vejledning-om-

mellemformer?b=t5-t24-t2146 (vejledningen) 

 

https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion-1/mellemformer (definition/forståelse og principper mm.) 

 

Specialskolen Lolland 

Man kan vist roligt sige, at Specialskolen har været, og stadig befinder 

sig i den ”perfekte storm”. Det er fremgået med al tydelighed under 

kommunalvalgkampen og af adskillige artikler om forholdene i Special-

skolen i Folketidende. Lolland-Falsters Lærerforening har ligeledes 

klart givet udtryk for vores betænkeligheder på såvel politisk som admi-

nistrativt niveau og i et Kredsnyt tilbage i april 2020. 

At der er noget galt og/eller at forældre og kommune ikke er enige om 

tingenes tilstand er en kendsgerning. Så hvad nu? Hvem har ret/uret? 

Hvad er op og ned i Specialskolen? Der er godt nok fyldt ekstramillio-

ner i ”hullet” året ud, men hvad med de kommende år? 
 

Lolland-Falsters lærerforening foreslår, at der her og nu skabes ”ro” om Specialskolen - en ”våbenhvile” - 

jo før jo bedre. Ingen kan være tjent med tingenes tilstand – mindst af alt børnene. LFL opfordrer derfor 

til, at det politiske fagudvalg meget hurtigt får iværksat en proces i samarbejde med forældrene/skolebe-

styrelsen og andre relevante parter. En proces, hvor dialog og lytten, fremfor angreb og forsvar, skal 

frembringe de nødvendige oplysninger og forskellige billeder af virkeligheden i Specialskolen. Et fælles 

grundlag og opfattelse af virkelighederne er en forudsætning for at komme videre med forbedringer og 

genoprettelse af tilliden mellem parterne.  

https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2021
https://www.folkeskolen.dk/1881712/kongres-laererne-har-faaet-nok--nu-skal-der-goeres-noget-ved-inklusionen
https://www.folkeskolen.dk/1881712/kongres-laererne-har-faaet-nok--nu-skal-der-goeres-noget-ved-inklusionen
https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/inkluderende-laeringsfaellesskaber/en-vejledning-om-mellemformer?b=t5-t24-t2146
https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/inkluderende-laeringsfaellesskaber/en-vejledning-om-mellemformer?b=t5-t24-t2146
https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion-1/mellemformer


Det kan ikke vente med den evalueringsproces af ”specialundervisningsstrategien” som blev vedtaget på 

sidste fagudvalgsmøde. I LFL´s optik er det i øvrigt heller ikke en tilstrækkelig dækkende evalueringspro-

ces af Specialskolens virke, formål og målsætninger. LFL opfordrer til, at en sådan evaluering af Special-

skolen iværksættes.   

 

Kommunalvalget 16. november 2021 

Så fik vi ”overstået” valget. Der var mange dramaer 

rundt omkring i landet – også i Guldborgsund, hvor det 

nok blev lidt mere dramatisk end forventet/håbet.    

Resultatet blev som bekendt, at flertallet skiftede side, 

og vi fik en ny konstituering med en ny borg-        

          mester i Simon Hansen fra Socialdemokratiet. 

 

I Lolland oplevede vi fjernsynsseere ikke det store drama mht. borgmestertitlen. Det blev som forventet 

Holger Schou Rasmussen fra Socialdemokratiet, der løb med titlen efter et godt og yderligere ét mandat. 
 

Hvilket betydning det får på skoleområdet i de to kommuner afventer vi med interesse, mens vi venter på 

den endelige konstituering i fagudvalgene. LFL vil naturligvis tage kontakt til de nye fagudvalgsformænd 

m/k, så snart det er offentliggjort.  
 

Desværre måtte vi aflyse vores egne valgmøder pga. for få tilmeldinger (interesse?) fra målgruppen – 

medlemmerne/lærerne. Ærgerligt! Det må indgå i overvejelserne til næste kommunalvalg. 

Til gengæld har vi også denne gang haft møder med de fleste partier og lister i begge kommuner. Det har 

været rigtig gode møder, hvor der er blevet udvekslet synspunkter, oplysninger og gode ideer begge veje. 

Det har været tidskrævende, men det er absolut en god investering – ikke mindst set i lyset af vores valg-

slogan ”God skole – laver vi sammen”. Det, og de mange andre temaer vi har drøftet med politikerne, har 

skabt gode forhåbninger om et fortsat godt og udbygget samarbejde om at skabet en god skole –       

fremskridtets skole, i begge kommuner.  

 

Corona 

Det ser ud til at coronaspøgelset viser sit ansigt igen – nu og i 

de kommende vintermåneder. Begge kommuner ligger pt. 

over incidensgrænsen på 400 pr. 100.000 indbyggere, hvilket 

får betydning for elevernes skolegang *. Helt overordnet føl-

ger DLF alle anbefalinger, som sundhedsmyndighederne kom-

mer med. Det samme gælder mht. tidligere udmeldte hygi-

ejne-, hoste- og afstandsanbefalinger samt rengøring og venti-

lation. LFL følger den lokale udvikling tæt og vil være i kon-

takt med forvaltningerne om de nødvendige foranstaltninger. 
 

Lad os håbe, at skolelukninger og massehjemsendelser kan 

undgås under trygge forhold for alle. Eventuelle spørgsmål eller bekymringer ift. håndtering af coronasi-

tuationen lokalt rettes til leder/TR/AMR eller kredsen (Bo Rasmussen – AMR-fmd., Susanne Køhler – 

FTR LL og René Rygaard – FTR GBS). 

 

* https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-

19/lovgivning-og-retningslinjer 
 

 

 

 

 Pva. Kredsstyrelsen 

          Birger Petersen 

          Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer

