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Kære medlem af Odsherred 

Lærerkreds 

Til foreningens kongres først i november 

var de to hovedtemaer på dagsordenen 

inklusion og rammer og vilkår for det 

gode arbejdsliv. Begge temaer afsted-

kom en vedtagelse på kongressen, som 

sætter rammerne for, hvordan forenin-

gen forpligter sig til at arbejde med de 

to meget vigtige områder. Du kan læse 

mere om vedtagelserne på foreningens 

hjemmeside her: dlf.org/om-dlf/kongres

-2022  

Desuden vedtog kongressen en resoluti-

on, som er et budskab til det nyvalgte 

folketing om at leve op til ansvaret for, 

at intensionerne i den 10 år gamle in-

klusionslov kan indfries. Se resolutionen 

her: dlf.org/media/15541800/

resolution.pdf  

Foreningen har også sammen med de 

øvrige parter i Sammen om skolen 

( Skolelederforeningen, KL, BUPL, Dan-

ske skoleelever, Skole og forældre og 

Børne- og kulturchefforeningen) sendt 

et fælles brev til alle partiledere og ord-

førere på undervisningsområdet. Heri 

opfordrer de det nye folketing til fortsat 

at arbejde sammen om skolen, uanset, 

hvordan en ny regering kommer til at 

se ud. Hvis Folkeskolen skal lykkes, er 

det et fælles ansvar! 

Den 1.-2. november var ledere og TR + 

AMR fra skolerne på seminar for at ar-

bejde med resultaterne fra undersøgel-

sen om Professionel Kapital. Det var in-

tense dage med oplæg fra bl.a. Tage 

Søndergaard Kristensen ( Ekspert i psy-

kisk arbejdsmiljø og tidligere professor 

ved Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø), tilbagemeldinger på sko-

lernes rapporter(resultater fra undersø-

gelsen) og arbejde med at lave handle-

planer for det fremadrettede arbejde. 

Nu starter arbejdet ude på skolerne 

med at oversætte resultaterne fra un-

dersøgelsen for kollegerne og tage fat 

på det videre arbejde. 

God jul 

https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-2022
https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-2022
https://www.dlf.org/media/15541800/resolution.pdf
https://www.dlf.org/media/15541800/resolution.pdf


 

I lighed med sidste år havde DLF invite-

ret til Udviklingsforum i forbindelse med 

kongressen. Formålet med Udviklingsfo-

rum er at inspirere og involvere forenin-

gens tillidsvalgte bredt i relevante ud-

viklingsspørgsmål under mindre formel-

le rammer, end kongressens meget for-

melle format lægger op til. Ud over de 

kredsdelegerede havde kredsene mulig-

hed for at deltage med yderligere 3. 

Hovedstyrelsen havde udvalgt 3 strate-

giske temaer, som foreningen ønsker at 

forankre bredt i organisationen. Dagens 

debatter havde derfor både til formål at 

komme med input til hovedstyrelsen og 

at inspirere til det lokale arbejde med 

temaerne ude i de enkelte kredse. 

De 3 temaer var: 

• ”Pædagogisk debatkultur” skal jeg 

involvere mig? Og hvordan hjælper 

jeg debatten omprioriteringer i 

gang? 

• Hvad kan den danske model, og 

hvordan bidrager vi lokalt? 

• Det attraktive arbejdsliv: hvordan 

arbejder vi lokalt for et attraktivt 

lærerarbejdsliv for at imødegå læ-

rermangel i folkeskolen? 

Kresstyrelsen deltog i debatten omkring 

”Pædagogisk debatkultur” og ” Det at-

traktive arbejdsliv”. De 2 temaer vil på 

forskellig vis indgå i kredsens fremtidige 

kompetenceudvikling af jeres tillidsre-

præsentanter, så de bliver klædt på til 

at afsøge mulighederne for at udvikle 

skolernes pædagogiske debatkultur og 

drøftelserne af det attraktive arbejdsliv i 

faglig klubregi. 



 

 

Der er stadig pladser tilbage  

Du kan stadig nå at tilmelde dig. Det er først til  

mølle med absolut sidste frist d. 9. januar og 

gratis for aktive medlemmer. Alle tilmeldte inden 

den udmeldte friste har fået plads. Du bliver 

indlogeret på eget værelse med bad i de smukke 

naturskønne omgivelser lige midt i mellem Furesø 

og Bagsværd Sø, desuden kun en spytklat fra 

Sophienholm Kunsthal og Marienborg.  

 

Foreløbigt program: 

Fredag: 

15-16  Indlogering på værelse 

16  Regitze – pædagogisk debatkultur 

19  Middag + socialt samvær 

 

Lørdag:  

7   Morgenmadsbuffet + udtjekning 

8.45  Odsherred Lærerkreds 

9.30   Gordon 

11  “Walk and talk” - input til evaluering   

  af arbejdstidsaftalen 

12.30 Frokostbuffet 

13.15  Afrejse 

Åbent kursus 2023 



 

Når ens barn er sygt 

Mange børnefamilier er for tiden ekstra 

udfordret. Ikke alene fordi det er årstid 

for hoste og snottede næser. Men fordi 

coronasmitten igen breder sig. Det be-

tyder, at mange forældre må blive 

hjemme fra arbejde for at passe deres 

syge børn.  

Ingen nagelfast ret til at af-

holde barnets sygedage 

Hvordan forholder det sig i virkelighe-

den til retten om tjenestefri med løn på 

1. og 2. sygedag. 

Det gælder kun, hvis barnet er under 18 

år, er hjemme hos dig og at din tilste-

deværelse er nødvendig. Du har faktisk 

kun krav på sygedag, hvis der ikke er 

andre muligheder for pasning af det sy-

ge barn som f.eks. ægtefæller, familie-

medlemmer mm. Derudover spiller bar-

nets alder og sygdom ind, når lederen 

skal vurdere, om man kan få fri. Lede-

ren må gerne spørge ind til forhold, der 

kan afklare dette. Lederen kan sådan 

set godt afvise anmodning med begrun-

delse i forhold på arbejdspladsen. 

Der er 2 sygedage pr. sygdomsperiode 

til deling mellem forældrene – ikke 

samtidigt eller i forlængelse af hinan-

den. 

Første sygedag er som udgangspunkt 

den dag barnet bliver sygt, hvis dette er 

meget sent på dagen, regnes næste ka-

lenderdag som første sygedag. Week-

enddage tæller også med som sygeda-

ge. 

Det samme gælder ulykker. 

Når alt håb er ude 

Hvis du ikke kan få enderne til at hæn-

ge sammen, så kan du kontakte din le-

der og måske kan der findes en løsning. 



 

 

 

 

 

 

Da Gordon Ørskov Madsen blev for-

mand for DLF, stillede han sig selv 

et spørgsmål om, hvad folk skal se, 

når de ser på vores fagforening. Her 

kan du læse et resume af hans tan-

ker og de debatsvar, som han 

blandt andet gav til kredsstyrelser-

ne i SPT - Sjælland på tværs, i slut-

ning af september.   

DLF skal skabe resultater for med-

lemmerne, og vi kan ikke skabe resul-

tater uden andre. Vi kan være vrede, 

slå i bordet og sige de rigtige meninger 

tydeligt, men når vi gør det, sender vi 

signaler til omverdenen, også til foræl-

dre og dem, vi skal forhandle med. Vi 

må lave løsningerne sammen med vores 

samarbejdspartnere og ikke komme 

med færdige løsninger under armen og 

ultimative krav. Vi må lave dybe relatio-

ner og forstå de andres perspektiv. Vi 

skal selvfølgelig gå ind med vores 

grundværdier og virkelighedsforståelse. 

Vi kan nogle gange fremstå bedreviden-

de, og det er vi måske også, men vi bli-

ver nødt til at møde vores samarbejds-

parter på en ligeværdig måde, være un-

dersøgende og hjælpende med løsnin-

ger og viden. Det går ikke, at den ene 

part fremstår svagt funderet også vi-

densmæssigt. Ofte er politikerne uenige 

og kan ikke altid sammen, og det er 

dem, vi skal forhandle med. Vi må alle 

rykke sammen i bussen, så der kommer 

en ordentlig stemning. Vi har ikke været 

de bedste venner med folketingets par-

tier, KL eller Undervisningsministeriet, 

men vi skal jo arbejde hånd i hånd med 

dem. Vi må respektere hinandens posi-

tioner. Vi kan stå udenfor med de rigti-

ge meninger, eller vi kan gå med i sam-

arbejdet med de omkostninger, det og-

så har. Derfor er det vigtigt med projek-

tet med Sammen om skolen. 

Hvordan kommunikerer vi, og hvor-

dan oplever medlemmerne det. En del 

medlemmer vil gerne have noget væk, 

såsom tests, elevplaner og generel sty-

ring. Men tingene forsvinder ikke bare, 

da politikerne er gået ind i lovgivnings-

arbejdet med et politisk ønske. Politi-

kerne vil bredt have et måleredskab, og 

fra deres perspektiv er det legitimt, at 

man gerne vil måle på noget, som sam-

fundet kaster mange penge efter. DLF 

må derfor gå ind i det og gøre det bedre 

end det nuværende. Selvom vi ikke øn-

sker et testsystem på nationalt plan, er 

det nationale forlig om nyt test– og 

evalueringssystem bedre med vores bi-

drag, end det ville være uden.. Politi- 



 

kerne ville gerne have fire test - mate-

matik, læsning, engelsk og historie. DLF 

ville kun gå så som langt som matema-

tik og læsning, og med testtyper, der er 

brugbare i undervisningen. Når man har 

en god relation, kan man godt markere 

en grænse. DLF fik KL med på vognen, 

og så måtte undervisningsministeren ud 

for at massere de andre partier og sit 

eget.  Nogle gange kommer politikerne 

galt af sted med de af deres holdninger, 

der ikke er så dybt funderet. Vi skal 

hjælpe dem og fodre dem med faglig-

hed, fakta og virkelighed.  

Læringsplatformene er et andet 

problem, da det indimellem bliver læ-

rerne, der bliver styret af læringsplat-

formene og ikke omvendt. Læringsplat-

forme burde måske være statsejede, så 

undervisningsporteføljen, altså forløb og 

årsplaner ikke forsvinder ved system-

skifte og lignende. Det belaster arbejds-

mæssigt meget, når man skal sætte sig 

ind i nye systemer. Vi skal være styren-

de af den digitale udvikling i stedet for 

at halse bagefter. Det er et bredere de-

mokratisk problem. Undervisnings- og 

læringsportalerne, Aula, Teams dræner 

skolernes økonomi og faglighed samt 

styrer vores undervisning alt for meget. 

Vi skal sammen med vores samarbejds-

partnere fokusere på formålsparagraf-

fen i folkeskoleloven med dens bredere 

dannende aspekter end blot mål og det, 

der er målbart. 

Inklusionsudfordringen må vi tale 

om på en bedre måde, hvor det ikke 

bliver for sort og hvidt. Vi må tale nuan-

ceret, hvis vi skal rykke noget. Vi skal 

passe på udtryk som at tale op, de gode 

historier og narrativer. Vi må nævne 

det, der fungerer, men vi kan med de 

muligheder, vi har nu, ikke løse inklusi-

onsopgaven tilfredsstillende. Co-

teaching er en del af vejen. Opgaven 

skal løses, da det både menneskeligt og 

økonomisk er alt for dyrt i et fremtids-

perspektiv.  

Rekruttering og frafald blandt læ-

rerne er endnu en udfordring. Der er 

for mange, der synes, det er for hårdt 

og for komplekst at være lærer. Der er 

lærere, der tavst bærer på deres byrde 

og pludselig giver op. Mange føler, at de 

står alene med de alt for vanskelige op-

gaver. Inklusion må aldrig blive et indi-

viduelt ansvar! Vi har for lille et optag 

på læreruddannelsen. En del falder fra 

uddannelsen og mange falder ud bagef-

ter eller søger andre veje end folkesko-

len. Vi skal gå af to spor—dels lave en 

bedre uddannelse med kobling til prak-

sis og dels sikre bedre arbejdsvilkår. 

Det ene er ikke nok, men det er skridt i 

den rigtige retning.     

Vi også er i en velfærdskrise på linje 

med klimakrisen. Vi må stå sammen om 

at løse den. Vi kan ikke sende aben 

rundt og bare føle os fastlåste. Sammen 

om skolen er et forsøg på løse nogle af 

de gordiske knuder op og tage et fælles 

ansvar.    

 

 

 

SPT (Sjælland på tværs) er 

et samarbejde mellem 8 kredse på 

Sjælland og rummer Odsherred, Ka-

lundborg, Holbæk, Lejre, Roskilde, 

Solrød, Greve og Køge/Stevns.    

Sammen om skolen        er 

et nyt partnerskab. Her drøftes alle 

væsentlige skolepolitiske tiltag med 

skolens parter forud for de politiske 

beslutninger. Det er  organisationer-

ne, der repræsenterer folkeskolelæ-

rere, skoleledere, skolepolitikere, 

kommuner, elever og forældre samt 

Undervisningsministeriet). Aftalen 

om et nyt evalueringssystem inkl. 

test er et billede på, hvordan vi i 

fremtiden i samarbejde skaber små 

som store forandringer af folkesko-

len. Der arbejdes under devisen, at 

parterne har forskellige perspekti-

ver og roller, men kun sammen kan 

der findes de gode og holdbare løs-

ninger, som vores folkeskoler har 

brug for. 



 



 

Den 23. november afholdt fraktion 4, pensionisterne i Ods-

herreds Lærerkreds, deres årsmøde og julefrokost. På års-

mødet redegjorde pensionistudvalget for sit arbejdet i for-

eningen lokalt, regionalt og på landsplan. 

Lokalt har der været afholdt to busture; en er gået til Sø-

fartsmuseet i Helsingør med efterfølgende frokost på Bor-

gerkroen; en kro, der har eksisteret siden 1700 tallet. Den 

anden gik til det nye H.C.Andersen museum i Odense med 

efterfølgende frokost på Munkebo Kro. Begge ture var 

spændende, og det var meget interessant at se ,hvordan 

den moderne arkitektur kan skabe nyt og spændende liv i 

museerne. Derudover har der været afholdt to teateraftner, 

og der er også stadig liv i den månedlige litteraturklub. 

Regionalt har der været møder, der har forberedt årsmø-

derne, og møderne er også brugt som erfaringsudveksling. 

På landsplan arbejdes der med synliggørelse af fraktion 4 

og fastholdelse af medlemmer i alle fraktioner. 

Fra 1. januar 2022 har alle medlemmer af DLF også været 

med i Faglige Seniorer. Det betyder, at alle over 60 år, som 

har afleveret deres mailadresse til DLF, får tilsendt et 

ugentligt medlemsbrev. Lokalt betyder det , at vi kan indgå 

i de faglige seniores kommuneklubber og på den måde væ-

re med til at påvirke kommunernes ældrepolitik. Centralt 

arbejder faglige seniorer blandt andet for bedre økonomi-

ske forhold for pensionister og for tilpasning af pensionsal-

deren , så den ikke bliver automatisk fremskrevet i takt 

med at gennemsnitsalderen stiger. 

I begyndelsen af det nye år udsender udvalget sit årshjul, 

hvor alle planlagte arrangementer vil fremgå. Så det er vig-

tigt at man holder sig orienteret på kredsens hjemmeside. 

Udvalget ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, hvor 

vi forhåbentlig møder rigtig mange af jer til vores arrange-

menter. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pædagogiske videoer 

Filmkompagniet har i 23 år produceret 

film, der viser eksemplarisk undervis-

ning. Formålet er at bidrage til læreres 

kompetenceløft ved at formidle forsk-

ning og vise god undervisningspraksis. 

Filmene er ganske gratis.  

 

Hvilke videoer er der? 

Der er praksisnære film om emner, som 

kodning, inklusion, matematik, opda-

gende skrivning, cooperativ learning og 

en masse andre problemfelter og udfor-

dringer i skolehverdagen. Der er blan-

det andet seks film om relationskompe-

tence. Se hvordan lærere helt konkret 

handler relationskompetent i undervis-

ningen - og få et professionelt sprog til 

at tale om relationskompetence, såsom 

de tre synlige kendetegn på relations-

kompetence:  

·  Læreren imødekommer elevernes 

psykologiske behov for selvbestemmel-

se, kompetence og samhørighed.  

·  Afstemmere er de træk ved lærernes 

minik, gestik, ordvalg og tonefald, der 

giver børnene oplevelsen af at have en 

betydning for læreren.  

·  Omsorgsetiske handlinger danner 

børnene til at møde verden respektfuldt 

og venligt.  

Hvor er videoerne? 

Du finder en emneopdelt side med vide-

oer og i nogle tilfælde med skriftligt ma-

teriale til på filmkompagniet.dk 

  

Skjult  direkte link i billederne 

Ro 

og nærvær 

Opdagende 

skrivning 

http://www.filmkompagniet.dk/
http://www.filmkompagniet.dk/relationskompetence-tre-synlige-kendetegn
http://www.filmkompagniet.dk/
http://www.filmkompagniet.dk/relationskompetence-tre-synlige-kendetegn
http://www.filmkompagniet.dk/psykologisk-ilt-i-skolen
http://www.filmkompagniet.dk/psykologisk-ilt-i-skolen
http://www.filmkompagniet.dk/genrepaedagogik-i-praksis
http://www.filmkompagniet.dk/ro-og-naervaer-i-skolen
http://www.filmkompagniet.dk/opdagende-skrivning
http://www.filmkompagniet.dk/kodning-for-alle
http://www.filmkompagniet.dk/opdagende-skrivning
http://www.filmkompagniet.dk/opdagende-skrivning


 

 

 

 

 

 

 

Film, arbejdshæfter og oplæg: I en 

række redskaber giver EVA skoler 

ny inspiration til, hvordan lærere og 

ledere kan styrke teamsamarbejdet, 

så det kan understøtte undervisning 

af høj kvalitet. 

Alle lærere og pædagoger kan sikkert 

genkende oplevelsen af, at et velfunge-

rende teamsamarbejde kan løfte under-

visningen og styrke arbejdsglæden. Når 

teamsamarbejdet fungerer, får man 

sparring, man løfter i flok, og man står 

ikke alene med svære beslutninger. 

Omvendt kan teamsamarbejde, som ik-

ke fungerer, tage tid væk fra kerneop-

gaven: at udvikle undervisning af høj 

kvalitet, hvor eleverne trives og lærer 

noget. Hvis man har lyst til at styrke 

samarbejdet i sit team, er der nu hjælp 

at hente fra en pakke med redskaber, 

som EVA står bag.  

 

Sådan kan du bruge redskaberne 

Man kan gå i gang med arbejdshæftet, 

som har en række refleksionsspørgs-

mål. Hvis dit tema er nysgerrige på, 

hvad andre har gjort, så er der små 

film, som handler om netop det.  

Indholdet af materialet 

• En guide til skolelederen, der gerne vil 

sætte rammerne for udviklingen af 

teamsamarbejdet 

• Arbejdshæfte til lærere og pædago-

ger med refleksionsspørgsmål til at 

tage temperaturen på jeres teamsam-

arbejde 

• En speaket Power-Point-

præsentation, der rammesætte sko-

lens arbejde med teamsamarbejde 

• En plakat med modellen over det 

stærke teamsamarbejde består i, som 

EVA har udviklet 

• Fire inspirationsfilm med skoler, der 

alle har glæde af et stærkt teamsam-

arbejde. 

Se der eva.dk/grundskole/

teamsamarbejde-skolen, hvor teksten 

også stammer fra. 

 

 

http://www.eva.dk/grundskole/teamsamarbejde-skolen
http://www.eva.dk/grundskole/teamsamarbejde-skolen
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