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Skriftlig beretning 2022 
 
 

Kære medlemmer 

 

Det har været et år, der stod i projekternes tegn. Altså projekter, der skal sættes i gang. De skal selvfølgelig forbere-
des ordentligt, der skal være inddragende processer ad flere omgange, og endelig skal de politisk vedtages.  

Sådan var det med den nye udviklingsplan for skolevæsenet, og sådan var det i ”Sammen om skolen” lokalt. Det kan 
I læse mere om i beretningen. 

På et tidspunkt skal det hele jo blive til noget. Det kommer 2023 til at handle mere om. 

Når det skal blive til noget, skal I være med!  

Medarbejderne er omdrejningspunktet i mange af planerne. Det drejer sig altså også om jer, for lærere og børnehave-
klasseledere er jo også en slags medarbejdere.  

Men bliver der lyttet? Bliver der handlet på det, I siger?  

Intentionerne fra alle parter er klare. Der skal lyttes og handles. Og forudsætningen for dette er, at de fagprofessio-
nelle skal inddrages. Kun sådan kan vi lykkes i praksis. 

For at denne virkelighed skal materialisere sig, kræver det også jeres aktive medvirken. At I giver udtryk for hvad I 
vil, når I bliver spurgt. At I bakker op om de fælles beslutninger der tages. 

Det ved jeg I er klar til. 

Jeres TR har en meget vigtig rolle i al den her inddragen og udføren. Det er vigtigt, at I som altid bakker dem op, når 
de kalder. Men de kan ikke være jeres repræsentanter alle steder, så der er brug for at I også som kollektiv bidrager, 
når der bliver kaldt. 

I denne beretning kan I blandt andet læse om det lokale samarbejde om skolepolitikken og om skolernes økonomi. 
Det er ikke alle emner fra vores foreningsarbejde, der bliver præsenteret med det skrevne ord, da den skriftlige beret-
ning på generalforsamlingen vil blive suppleret af en mundtlig beretning. Her vil I kunne høre meget mere om ek-
sempelvis inklusion, overenskomster og store bededag. 
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Sammen om Skolen  
Hvordan får vi bedst indflydelse på folkeskolens udvikling? Hvordan kommer 
vi tættere på at finde gode løsninger på folkeskolens udfordringer? Et af svare-
ne er at søge indflydelsen og at bidrage med at finde gode løsninger.  

I Sammen om Skolen, på nationalt plan, har alle parterne omkring skolen for-
pligtet sig til at være i samme rum og se om man kan komme nærmere løsnin-
ger der. Måden, man prøver at arbejde på, er inspireret af Sigge Winther Niel-
sens tanker om, at de vilde problemer ikke kan løses med traditionelle midler. 
Der skal ske involvering af det udførende led, og man skal være villig til at 
begå fejl. 

I hele landet er man ved at finde strukturer lokalt, der kan afspejle det nationale 
projekt. I Herlev er strukturen landet på, at parterne omkring folkeskolen i Herlev (politikere, forældre, elever, læ-
rere, skoleledere, pædagoger og pædagogiske assistenter) er med i et repræsentantskab, der mødes minimum 6 
gange om året. Repræsentantskabets arbejde rammesættes af en styregruppe bestående af borgmesteren, en skolele-
der og formanden for Herlev Lærerforening. 

I sammen om skolen, skal vi skabe en mere fri ramme for diskussionen og samtalen om skolen. Kan vi få et fælles 
billede af udfordringer og nyt syn på løsninger? Det er en svær øvelse, når man er vant til at have de gode løsnin-
ger selv. Problemet er bare, at det har de andre også, så hvor kan vi mødes? 

Drøftelserne skal have et meget praksisnært sigte. Kan vi på baggrund af det vi har talt om og blevet klogere på 
finde steder, hvor vi kan indrettet os anderledes? Der er lagt op til, at vi skal eksperimentere og lave såkaldte     
prøvehandlinger. 

De temaer, vi skal arbejde med, er besluttet på baggrund af drøftelser på et skolebestyrelsesseminar. De første te-
maer er trivsel og fællesskaber udspringer af arbejdet med inklusion. På samme seminar blev det meget tydeligt at 
der både fra forældre og elever er stor bekymring for, om man formår at fastholde og rekruttere de lærere og pæda-
goger, der skal til, for at man kan lykkes med at skabe den gode skole. Derfor har medarbejderperspektivet fået en 
central position i det lokale samarbejde. 

I et af rammepapirerne står det formuleret således: ”Medarbejderne er nøglen til skabelse af en god og inspirerende 
skoledag for alle elever. I alle de foreslåede temaer vil der derfor også være fokus på, hvorledes arbejdet med te-
maerne kan bidrage til medarbejderengagement og -trivsel. Derudover vil tilgangen til arbejdet med temaer have 
betydning for rekruttering og fastholdelse af dygtige  
fagprofessionelle på Herlevs skoler, hvilket skal medtænkes.” 
 
Det næste emne bliver frisættelse: Hvilke 
ideer og tanker gør I lærere og børnehave-
klasseledere om det? Hvad vil I gerne frisæt-
tes til? Det vil vi gerne spørge jer om snart. 

SKRIFTLIGE BERETNING 

SAMMEN OM SKOLEN 
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 Arbejdstid lokalt 
Som forberedelse til forhandlingerne om en lokal ar-
bejdstidsaftale, var vi rundt på skolerne for at evaluere 
den nuværende. Vi bad jer om at forholde jer til ind-
flydelse på dagligdagen, samarbejdet med skoleledel-
sen, fleksibilitet, årsnorm og meget andet.  

Resultatet af evalueringen var ganske tydeligt. Fortsat 
mulighed for fleksibilitet i dagligdagen, tid på opga-
ver, mere tid til forberedelse, fokus på klasselærerrol-
len og alt det usynlige arbejde. Der er ikke gennemgå-
ende en utilfredshed med antallet af mødetimer og 
måden de disponeres på.  

Lokalaftalen blev også evalueret af TR og skoleledel-
ser, mest med sigte på deres fælles opgave med skoleplanen og facilitering af inddragelse af lærere og børnehave-
klasseledere. Vi må endnu engang sammen konstatere, at det kunne være meget bedre.  

Inden vi kom i gang med forhandlingerne, fik vi en henvendelse fra den nye direktør Arne Eggert, om vi kunne for-
længe den gældende aftale. Begrundelsen var, at forhandlingsgrundlaget var uafklaret, da udviklingsplan og evt. 
frisættelse af skoleområdet ikke var klar endnu.  

Efter en drøftelse i styrelsen indledte vi forhandlinger om en tillægsaftale gældende for det kommende skoleår.  

Med tillægsaftalen tager vi fat på nogle af de emner, som evalueringen har peget på var vigtige for jer – men vi er 
sandt at sige ikke kommet hele vejen. Vi ville med aftalen også adressere et af de emner, der står allertydeligst som 
et problem på skolerne – nemlig trivsel. Klasselæreren er helt afgørende for at skabe god trivsel og tryghed i skole/
hjem samarbejdet. Derfor er et af de tre emner styrkelse af klasselærerrollen. De to andre dele af tillægsaftalen er 
drøftelse af tid på alle opgaver samt styrkelse af skoleplansarbejdet.  

Lønforhandlinger og skoleaftaler  
For langt de fleste af jer er de lønmidler, der er til rådighed, bundet op af forhånds-
aftaler for anvendelse af nylønsmidler. Men for nogle af grupperne uden for folke-
skolen har vi årlige lønforhandlinger. I år fik vi lidt i posen til nogle stykker. Vi 
har også årligt forhandlinger med skolerne om anvendelse af midler til koordine-
ring af selvstyret. Det er de tillæg der går til f.eks. årgangs- og skemakoordinato-
rer. Som regel er der ikke mange ændringer fra året før, men i år havde Kildegård-

skolen planer om at lægge strukturen lidt om, så årgangskoordinatorer fik en større rolle. På møderne taler 
vi også om, hvilke af de andre funktioner, der, i henhold til overenskomsten eller lokale aftaler, giver til-
læg, som skolen planlægger med. Det gælder eksempelvis undervisningsvejledere og funktionslærere. 

Et særligt emne i år bliver afregning for praktik, hvor den nye praktikordning vil betyde, at antallet af 
praktiktimer forøges.  

ARBEJDSTID & LØN 



6 

Kommunal og skoleøkonomi  
De stigende udgifter til specialiserede tilbud er et åg på den kommunale økonomi. I 2022 var der udsigt til en merudgift på om-
kring 12 mio. kr. til anbringelser, dagbehandlingstilbud osv. Dette til trods for, at de kommunale tilbud på Gl. Hjortespring sko-
le og ungdomsskolen konstant udvides. (Og i parentes bemærket fortsat udvides. Det planlægges at udvide fokusklassen på ung-
domsskolen yderligere fra næste skoleår.)  

I tidligere år har man fundet finansiering ved ekstrabevillinger (tage af kassen) eller andre greb i den samlede kommunale drift. 

Her i juni 2022 ville man finde midlerne på Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn, Unge og Familier alene. Det 
ville betyde betydelige besparelser på skolerne. Vi kontaktede politikerne, og planerne for at finde midlerne blev lavet om. Ca. 
halvdelen af besparelsen blev aflyst på skolerne. Resten blev fundet andre steder i Centeret og kommunen, bl.a. ved ledige stil-
linger. 

Det var så fortæppet til budget 2023. Her skulle der igen findes besparelser for at finansiere specialområdet. Besparelser som 
ville udsætte et i forvejen belastet skolevæsen.  

I den endelige budgetaftale valgte politikerne at udvide budgettet – altså bruge flere penge end oprindeligt planlagt. Budgetafta-
len omfatter i øvrigt alle kommunalbestyrelsens partier. Rammebesparelserne på 0,5 % og andre besparelser 
blev taget af bordet. Der blev også afsat et mindre beløb til tiltag, der kan styrke fastholdelse og rekruttering af 
medarbejdere. Nogle af de midler bliver formentlig anvendt til lærerstartsforløbet. I budgetaftalen reduceredes 
det budgetterede merforbrug til det specialiserede område til 10 mio. kr. Nu må vi se, om det holder. 

Det skal bemærkes, at der i budgetaftalen fra 2022 var omtalt, at man skulle se på skolekapacitet. Der er ikke 
fundet en løsning endnu. Skolerne er proppede til sidste kvadratmeter med elever og flere kommer til i årene 
fremover. Der må altså snart ske noget. 

Herlev d. 2. september 2022 
Herlev Kommune 
Kommunalbestyrelsen 
Økonomi- og planlægningsudvalget 

  
Herlev Lærerforenings udtalelse vedrørende behandling af budgetoplæg 2023 

 
Generelt 
Budgetforslaget indeholder forslag til besparelser på 32 mio. kr.  
Begrundelserne er bl.a. manglende befolkningsudvikling og afsætning af en pulje på 12 mio. kr. til finansiering af forventet 
merforbrug på børn med særlige behov. 
 

Det er positivt, at det forventede merforbrug på børn med særlige behov indarbejdes i budgettet. 
Til gengæld bekymrer det, at midlerne skal findes ved besparelser på det almene område, som dermed kan få vanskeligere ved, 
at lykkes med at inkludere elever i fællesskabet gennem bl.a. co-teaching og kompetenceudvikling af lærerne. 
 

Folkeskoleområdet forventes at bidrage til besparelserne via rammebesparelser, forventet demografiregulering og andel af be-
sparelser på det brede specialområde.  
I alt mellem 4 og 5 mio. kr.  
 

I sammenligninger med andre kommuner ligger budgettet til folkeskolerne i Herlev i forvejen ikke højt og har ikke været sti-
gende i samme takt. 
 

Skoleøkonomi 
Budgetmodellen er angiveligt uændret, men det kan af budgetforslaget ikke ses, hvordan den enkelte skoles budget er sammen-
sat. Det er ønskeligt, at de bagvedliggende beregninger af de enkelte skolers budgetter fremgår af budgetforslaget. Herunder 
budgetmodellens garantiordning, midler til vikardækning og gennemsnitsløn for børnehaveklasseledere. 
 

Der er endnu ikke udarbejdet konkrete forslag til hvordan rammebesparelsen og besparelsen på det brede specialområdet skal 
udmøntes, og dermed hvilke konsekvenser de kan have. Det er vores klare forventning, at besparelserne ikke medfører persona-
lereduktioner. Også set i lyset af, at fastholdelse og rekruttering af lærere er en udfordring for skolerne.  
Når de konkrete forslag fremlægges, vil vi bl.a. gennem MED-udvalget bedre kunne udtale os om konsekvenserne. 
 

Demografireguleringen med forventet effekt på 2,5 mio. kr. på skoleområdet er ikke udmøntet i budgetforslaget, hvorfor vi ikke 
kan udtale os om konsekvenserne for de enkelte skoler. 
 

Anlæg 
Indeklimaet på skolerne på Krogestykket (Gl. Hjortespring skole og Kildegårdskolen Øst) er i en del lokaler udfordret af høje 
temperaturer, der belaster undervisnings- og arbejdsmiljøet. Trods gode viljer er der ikke fundet holdbare løsninger. Vi anbefa-
ler, at der afsættes midler til at undersøge, hvordan indeklimaet kan forbedres. 
 

Herlev Lærerforening, Jens Lunden 

ØKONOMI  
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Nylærerdag 
Vi får mange nye kollegaer på skolerne i disse år. Det skyldes dels stor udskiftning og dels, at der er oprettet lidt 
flere stillinger pga. udvidelse af Gl. Hjortespring skole og et svagt stigende børnetal. Som altid afholder vi et modta-
gelsesarrangement for de nyansatte, hvor vi gennemgår hvad lærerjobbet i Herlev er for en størrelse, hvem Herlev 
Lærerforening er og hvilke aftaler, der gælder for arbejdstid og løn. I år var der omkring 50 deltagere fra alle fire 
skoler, og det er altid en stor fornøjelse at møde dem.  

Siden 1. august 2021 er der ansat 85 lærere og børnehaveklasseledere i faste stillinger. Det svarer til knap 1/3 af alle 
lærere og børnehaveklasseledere. Det er mange. Ud af de 85 er 41 enten helt nyuddannede eller uddannet inden for 
et år inden ansættelsen. Der er også ansat omkring 20 i midlertidige stillinger. Så der er masser af nye folk at tage 
godt imod. 

Som nyuddannet lærer kan man have brug for hjælp til at komme godt i gang. Med det volumen af nyansatte nyud-
dannede der er kommet, er der grundlag for at gøre en særlig indsats. Vi har talt med Børne- og Uddannelsesudval-
gets formand om at lave et introduktionsprogram, der kan give en god start i lærerlivet. 

Introduktionsprogram for nyuddannede lærere på Herlev Kommunes skoler 

 

Programmet er opstået i et samarbejde mellem Herlev Kommune og Herlev Lærerforening med inspiration i et til-
svarende program i Århus kommune. 

Formålet er at styrke de nyuddannede i deres start i lærerlivet, så flere lykkes godt i deres lærerliv og har lyst til at 
fortsætte med at arbejde i skolerne i Herlev. Samtidig kan det være en væsentlig parameter i at kunne rekruttere ud-
dannede lærere til de ledige stillinger på skolerne. 

Programmet skal hjælpe de nyuddannede med at håndtere ”praksischokket” – altså de udfordringer, der opstår, når 
man starter som lærer, eksempelvis skole/hjem-samarbejdet, arbejdet med inklusion og klasserumsledelse.  

Med programmet vil de nyuddannede få et fællesskab som gruppe i at møde andre nyuddannede og se, at de ikke 
står alene med de mange udfordringer 
som et nyt lærerliv kan give. Pro-
grammet er også en hjælp for skolele-
derne i introduktionen af nye medar-
bejdere. 

En væsentlig del af programmet er 
observation og feedback fra erfarne 
lærere. Det er et af de elementer i pro-
grammet, som deltagerne fra projektet 
i Århus har haft allermest gavn af. 

 

NYE LÆRERE 
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Grill eftermiddag i uge 31 
Som noget nyt inviterede vi alle medlemmer til 

grillarrangement fredag eftermiddag i uge 31 i 

foreningen. Tanken er at mødes på tværs af sko-

lerne og hilse det nye skoleår velkommen. Efter-

middagen bød på hyggeligt samvær, og vi ser 

frem til igen at invitere medlemmerne til fredag 

denne gang i uge 

32. 

 Medlemskursus 
Corona gjorde, at vi måtte udsætte vores medlemskursus fra januar 2022 til sep-

tember 2022. Fordelen ved det var, at vi oplevede sensommeren i Frederiksdal, og 

det bidrog til den gode stemning. Kurset var en succes med både faglig informati-

on og inspiration, god mad og godt og festligt samvær. Kurset bød på lokal info 

fra formanden samt opsamling på medlemmernes ønsker for ”Det gode arbejds-

liv”. Opsamlingen sker også på landsniveau, er indsendt til DLF som led i med-

lemsinvolvering og tages med i overvejelserne omkring Dlf’s fremadrettede stra-

tegi.  Derudover var der oplæg om ytringsfrihed ved Rasmus Willig, der omhandlede spørgsmålet: ”Hvad sker 

der egentlig på en arbejdsplads, hvis man begrænser medarbejdernes ytringsfrihed?” Sidst på programmet var 

Rune Green med ”Humor, arbejdsglæde og trivsel”. Her forsøger Rune Green, med afsæt i egne erfaringer at vi-

se, at humor på arbejdspladsen er en kæmpe faktor for kollegial trivsel. Vi ser frem til den 19. januar 2024, hvor 

næste medlemskursus løber af stablen, så husk at sætte kryds i kalenderen. 

Pensionistskovturen……. 

….gik i år i retning af indre by, og 

handlede om indre by. Turen gik 

nemlig til Københavns Bymuseum, 

hvor gensynsglæden var stor blandt de deltagende, da 

de fik øje på det København, de selv kunne huske. Et 

par fremragende guider ledte os gennem byens histo-

rie fra de første arkæologiske fund, over Absalon, 

middelalderbyen og syttenhundredtallets parykker 

frem til udflytningerne - først til broerne og siden til 

forstæderne. Desværre var særudstillingen 

”Stamstederne – Københavns sidste værtshuse” ikke 

på tapetet. Den ville ellers nok også have vækket en 

del gensynsglæde! 

MEDLEMSARRANGEMENTER 



 

Kongres 2022  

Kongressens to hovedemner var medlemmernes arbejdsliv og inklusion. Der var også forslag om vedtægtsændrin-
ger om foreningens formelle struktur. 
 

Debatten om inklusion: 
Inklusion er et af ”de vilde problemer” som åbenlyst ligger uløst. Mange steder står man magtesløse overfor proble-
merne med elever, der mistrives og er udfordrede på at indgå i et almindeligt klassefællesskab og skoleforløb. 
Lærerne kan ikke lykkes med opgaven og arbejdsmiljøet bliver dårligere.  
Der er en ødelæggende ubalance mellem resurser og ambitioner. I økonomiaftalerne er der ikke givet flere midler 
til kommunernes udgifter til det specialiserede område. Budgetloven sætter stadig kommunerne i en økonomisk 
spændetrøje, og udgifterne skal så findes andre steder i driften – og her står almenområdet og almindelige folkesko-
ler lige for. 
 

På kongressen præsenteredes et inspirationsmateriale, som vi forventer at bringe ind alle steder, hvor vi samarbej-
der. Materialet skal være med til at afdække, hvad 
der kan gøres på forskellige niveauer.  
Det kræver grundlæggende forandringer og inve-
steringer, hvis man virkelig har ambitioner om at 
løse problemerne.  
Og problemerne kan ikke løses med de sædvanlige 
måder at arbejde på. Vi har brug for, at alle parter 
omkring skolen inddrages i at finde løsninger – og 
der skal følge økonomi med. 

I en kongresvedtagelse formuleredes grundlaget for foreningens fremadrettede arbejde med inklusion. Bl.a. at et 
godt arbejdsmiljø er en forudsætning for en god inkluderende praksis, og at inklusion er et fælles ansvar, som aldrig 
alene hviler på den enkelte lærer eller børnehaveklasseleder. Endvidere at inklusion kræver resurser, uddannede 
lærere, kompetenceudvikling, og at der er tilbud til elever uden for almenområdet. 
Kongressen vedtog også en resolution rettet mod folketingspolitikerne, hvor nødvendigheden af flere resurser blev 
understreget. 
 

Debatten om rammer og vilkår for det gode arbejdsliv: 
Debatten havde mange nedslagspunkter: Løn, kompetenceudvikling, seniorordninger og arbejdstid. Særlig kompe-
tenceudvikling og arbejdstid blev drøftet.  
 

Kompetenceudvikling er en nødvendighed og et samfundsbehov. Lærerne efterspørger det, men ingen vil betale. 
Det bliver i vidt omfang ”Det vilde vesten” med selvbetaling og underhåndsaftaler. Skal vi have en kompetencefond 
som en del af løsningen?  
 

Arbejdstid: Vi er kommet et stykke med A20. Bunden er mange steder blevet løftet. Men går det hurtigt nok med at 
skabe forbedringer? Samarbejdssporet er grundlæggende for at kunne nå vores mål, men det kræver at arbejdsgiver-
ne tager mere ansvar for at realisere aftalen.  
 

Også dette punkt handlede naturligvis om økonomi. Hvis folkeskolen igen skal blive det naturlige førstevalg kræver 
det, at folketinget øger finansieringen, så almenområdet kan styrkes i stedet for at skulle bløde midler til specialom-
rådet. Frisættelse er ikke en del af svaret på de økonomiske udfordringer. 
 

Vedtægtsændringer: 
Der var tre forslag til vedtægtsændringer. Et om to-årige kongresperioder, et om regionale valg til 
hovedstyrelsen og et om valgperioder i kredsene. Ingen af de tre forslag blev vedtaget. 
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Samarbejde med skoleledere og forvaltning 

Vi har haft store forhåbninger til en mødestruktur, hvor vi kunne have både 
formelle samt mere åbne og frie drøftelser med centerchefen og skolelederne. 

Det har desværre aldrig rigtig fået flyvehøjde. Og dog – vi har da haft fine 
møder med godt indhold og resultater. Og det skader aldrig at tale sammen. 

Vi har brugt møderne til bl.a. at drøfte forskelligt, der kan have betydning for 
en lokal arbejdstidsaftale. F.eks. klasselærerfunktionen og teamsamarbejde. 
Men på en eller anden måde er det svært at få hul igennem, så der rigtig kan 
gives los. Der er meget påpasselighed i rummet. 

Det er naturligvis et fælles ansvar, at få det til at fungere bedre, eller finde en 
struktur der bedre kan passe til et samarbejde, hvor det er vigtigt at der er 
transparens og høj grad af gensidig information. Det er forudsætningen for at 
kunne mødes i tillid – og tillid er forudsætningen for samarbejde. 

Kredsformanden har haft nogle gode møder med den nye direktør for vel-
færdsområdet Arne Eggert. Den relation håber vi kan styrke samarbejdet på 
andre niveauer også. 

BHKL-ledermøde. 
Vi har afholdt møder for børneha-
veklasselederne i foreningen. For-
målet er at give et rum til sparring 
og os et indblik i netop deres ar-
bejdsliv- og vilkår. På mødet frem-
gik det tydeligt, at inklusionen fyl-
der meget i dagligdagen, og der er 
et stor ønske og krav om, at der 
fortsat arbejdes for bedring på om-
rådet. På opfordring afholdt vi end-
nu et møde, og her var faglig spar-
ring i fokus. Der var ønske om en 
fælles kommunal børnehaveklasse-
lederdag samt årligt at holde to 
møder. Et i foreningen, 
som vi står for og et på 
én af skolerne, som 
pågældende børnehave-
klasseledere står for.  

Udviklingsplan 
Efter mere end et års arbejde, blev den nye udviklingsplan endelig godkendt af kommu-
nalbestyrelsen i efteråret. 

Planen skal sætte rammerne for skoleudvikling de næste tre år. Det bliver sikkert flere, 
for den slags planer har det med at blive forlænget, når den næste skal laves. 

De udstukne rammer er temmelig løse. Tidligere var der flere kvantificerbare mål. Nu arbejdes der med værdier, 
sigtelinjer og fokusområder. 

De tre værdier i udviklingsplanen handler om børnesyn (alle børn har resurser), tillid og tryghed (også når fælles-
skabet udfordres) og respekt og klare forventninger (til og for hinanden) 

Og afrapporteringen er ikke længere via kvalitetsrapporter. De blev afskaffet med aftalen om et nyt evaluerings- og 
bedømmelsessystem. I stedet afholdes skoleudviklingssamtaler, og de første er afholdt. Skolerne beslutter selv fo-
kusområder, og det er afgørende, at man også taler om, hvad der er svært og har brug for hjælp til. 

Overordnet skal skolen blive til i samarbejde og i særlig grad med de fagprofessioneller. Der er simpelthen et sær-
skilt afsnit om medarbejderne i udviklingsplanen. Det er et afsnit det er værd at citere her. Kan skolerne lykkes med 
det medarbejdersyn og med at skabe de rette rammer, er vi kommet rigtig langt: 

SkolenÊskabesÊiÊsærligÊgradÊsammenÊmedÊdeÊmangeÊmedarbejdere,ÊderÊdagligtÊbidragerÊpositivtÊtilÊbørnÊogÊungesÊ
læring,ÊtrivselÊogÊdannelse.ÊLærereÊogÊpædagogerÊiÊskolenÊerÊenÊheltÊafgørendeÊnøgleÊtilÊbørnÊogÊungesÊfagligeÊogÊ
socialeÊudvikling.ÊRammer for de professionelles mulighed for at lykkesÊDenÊlokaleÊskoleledelseÊskalÊsammenÊmedÊ
medarbejderneÊudvikleÊskolenÊmedÊheltÊetÊsærligtÊfokusÊpåÊdenÊsamledeÊprofessionelleÊkapital.ÊHvisÊmedarbejderneÊ
skalÊlykkesÊmedÊatÊskabeÊrammerÊforÊambitionerneÊpåÊvegneÊafÊalleÊbørnÊogÊunge,ÊskalÊderÊværeÊenÊtydeligÊledelses-
mæssigÊopmærksomhedÊpåÊvilkåreneÊforÊatÊlykkesÊsomÊfagprofessionel.ÊBalancen mellem oplevet autonomi og 
sammenhængskraftÊPædagogerÊogÊlæreresÊindflydelseÊpåÊegenÊopgaveløsningÊerÊenÊforudsætningÊforÊmotivationÊ
ogÊengagement.ÊDenÊfaglighedÊteametÊtilsammenÊbesidderÊerÊafsættetÊforÊatÊlykkesÊmedÊkvalitetÊiÊbådeÊundervisningÊ
ogÊfritid.ÊSkolerneÊskalÊkontinuerligtÊarbejdeÊmedÊbalancenÊmellemÊdenÊenkeltesÊfrihedÊogÊdeÊfællesÊløsninger,Êsåle-
desÊatÊderÊblandtÊmedarbejderneÊbådeÊerÊenÊoplevetÊautonomiÊogÊenÊstærkÊsammenhængskraftÊiÊdetÊenkelteÊteam,ÊpåÊ
denÊenkelteÊskoleÊogÊpåÊtværsÊafÊskolerneÊiÊHerlev.ÊKompetenceudviklingÊSkolensÊopgaverÊerÊkomplekse.ÊIngenÊ
medarbejdereÊlykkesÊbedstÊalene.ÊLøbendeÊpraksisforankretÊkompetenceudviklingÊskalÊmedvirkeÊtilÊatÊsikreÊhøjÊkva-
litetÊiÊopgaveløsningenÊogÊstærkeÊlæringsfællesskaberÊforÊalleÊbørn.ÊUdÊoverÊkollektiveÊudviklingstiltagÊskalÊderÊ
tagesÊhøjdeÊforÊdenÊenkeltesÊmedarbejdersÊbehovÊforÊløbendeÊopkvalificeringÊogÊudvikling. 

I og vi har undervejs været inddraget i udarbejdelsen, og I kan her også læse vores høringssvar inden den endelige 
udgave blev vedtaget. (Se næste side) 
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UDVIKLINGSPLAN, BHKL. & SI 



 

Kommentarer til Udviklingsplan for Herlev Kommunes skoler - Sammen skaber vi skolen 

Herlev Lærerforening er ikke egentlig høringsberettiget i forbindelse med forslaget til ny udviklingsplan for Herlev Kommunes 
skoler 2023 – 2027, men vil gerne alligevel benytte lejligheden til at knytte nedenstående kommentarer til forslaget. 

Vi har bidraget til høringssvaret fra MED for Center for Dagtilbud og Skole, som ganske godt afspejler vores synspunkter. 

Der har i udarbejdelsen af udviklingsplanen været inddragelse af alle skolens parter.  

Folkeskolerne i Herlev skal på samme måde udvikles med høj grad af inddragelse af ikke mindst de medarbejdere, der står med 
den daglige opgave at undervise og danne eleverne. Det er afgørende for at kunne lykkes med at skabe god skole, at rammerne 
understøtter fastholdelse og rekruttering.  

Udviklingsplanen bør derfor indeholde beskrivelser af, hvordan der sikres gode rammer for denne inddragelse herunder kom-
petenceudvikling samt tid og muligheder for at arbejde med at realisere planen, som en del af det daglige arbejde.  

Udviklingsplanen beskriver tre vigtige værdier, som udspringer af de dialoger, der har været under udarbejdelsen af udviklings-
planen. Hvis skolerne skal lykkes med at leve op til de værdier, er det væsentligt, at lærerne omkring de enkelte elever og fæl-
lesskaberne har gode muligheder for at skabe tryghed og tillid i skole/hjem samarbejdet og i arbejdet med klassefællesskabet. 

I udviklingsplanens afsnit om sigtelinjer for kvalitet i læringsmiljøet er der emner, der vil stille krav til skolernes fysiske ram-
mer for en skoledag, der er mere praksisorienteret; eksempelvis at eleverne skal ud af klasselokalet og lære på andre måder. Vi 
håber, at det kan følges op af, at sådanne rammer bliver yderligere udbygget. 

Afsnittene om målområder fylder meget i udviklingsplanen. Vi vil anbefale at afsnittene følges af en beskrivelse af, at der ar-
bejdes med data i bred forstand, samt at arbejdet med mål ikke kommer til at overskygge de vigtige værdier, som skolen skal 
bygge på. Derudover bør der findes en erstatning for begrebet progression. 

Målområdet inklusion indeholder en formulering om, at der skal være en bæredygtig balance mellem antallet af børn i almen- 
og specialmiljøerne. Bæredygtighed kan dække over forskelligt og er særdeles åbent for fortolkning. Emnet afsluttes med at 
der skal udvikles lokale mellemformer på skolerne. Er det på alle skoler, og kan nogle af mellemformerne dække behov fra 
flere skoledistrikter, som f.eks. læseklassen gør i dag? 

Vi ser frem til at kunne være med til at opfylde ambitionerne i udviklingsplanen i et tæt samarbejde mellem medarbejdere, sko-
lebestyrelser, forvaltning og politikere blandt andet i regi af Sammen om Skolen. 

Med venlig hilsen  -  Jens Lunden  -  Herlev Lærerforening 

Arbejdsmiljø 
Efter et par år i Coronaens skygge, er vi så småt ved at være ude på den anden side. Det har ikke betydet, at fokus 
på arbejdsmiljøet er blevet lige gyldigt, for der er nok af hændelser at tage hånd om! En af dem er, om I og vores 
ledere får sørget for, at anmelde arbejdsulykker i tilstrækkelig grad! Der er nemlig hjælp at hente hos DLF, hvis I 
ender med udgifter til behandling, psykolog, kiropraktor m.m. Men det kræver, at ulykken bliver anmeldt i Safety-
net, og at I får orienteret jeres AMR om, at I har foretaget en anmeldelse. 

Nogle af de meget aktuelle emner på arbejdsmiljøområdet er fastholdelser, vold og trusler samt grænseoverskriden-
de adfærd blandt eleverne – både de små og de store elever. Jeres AMR og TR arbejder benhårdt på, at få skolele-
delserne til at forstå alvoren af disse. Der har været for mange tilfælde af, at lærere er blevet efterladt på perronen, 
med en følelse af afmagt og ydmygelse. Det kan vi som arbejdsgruppe simpelthen ikke tolerere. Der er fuld gang i 
arbejdet med beskrivelser, handleplaner, aktionskort og hvad ved jeg rundt omkring, om det er nok, vil tiden vise, 
men vi er bekendt med, at det også på politisk niveau i kommunen, er noget man ikke vil have, at byens lærere skal 
finde sig i! 

På det fysiske område er alt som det plejer – ikke godt nok. Man sveder når solen skinner og fryser når sneen fal-
der. Og så er der blevet – eller bliver – bygget til den helt store guldmedalje. På Byskolen afd. Eng er der oprør i 
forældregruppen over farlig skolevej, manglende parkeringsmuligheder og ingen udearealer. På Lindehøj er årtiers 
lokaleombygning ved at være ved vejs ende, og ledelsen bestræber sig på, at fylde de fine nye rum op med nye 
møbler, og det lykkes – nogle steder. På Kildegårdskolen Øst og Gl. Hjortespring fryser og/eller sveder de bare, 
under et i øvrigt urimeligt lysindfald. Vi har forsøgt at få matriklen med i et indeklimaprojekt, men center for teknik
- og miljø havde ikke overskud til at løfte opgaven. 
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Folketingsvalg og ny regering 
 

Det var ikke meget folkeskolen fyldte i valgkampen. Delvis selvforskyldt, da strategien er, at der ikke er brug for 
politiske hovsaudmeldinger. Inden valget meldte SF sig ud af folksoleforligskredsen, for at lægge tryk på yderlige-
re og hurtigere frisættelse. Generelt var børns og unges mistrivsel en stor del af debatten. Bevægelsen oprør på 
tværs blev støttet og drevet af lærerkredse rundt omkring. 

I Herlev deltog vi i valgkampen som en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation med et gågade arrangement, 
hvor vi havde inviteret partier, der kunne støtte vores paroler om investering i velfærd, demografiregulering af vel-
færden, ret til tidlig pension, bedre vilkår for sporskifte, og investering i erhvervsuddannelser til den grønne omstil-
ling. 

Vi kom i kontakt med måske 50-100 borgere og fik mange gode snakke. 

Nu efter valget, den langvarige regeringsdannelse og ikke mindst regeringsgrundlaget kan man godt ærgre sig over 
koblingen til et af de partier, der traditionelt vil løfte vores dagsorden. 

Muligheden for at fortsætte en rød regering blev ikke grebet. I stedet kom en regering med tydelige borgerlige af-
tryk og som startede med et angreb på den danske model.  

Den nye undervisningsminister er en mand af håndværk og Vestegn. Men der er ikke lagt i kakkelovnen til revolu-
tion af folkeskolen. Tværtimod ser det ud som om, frihedsgraderne kan fortsætte, og der skal justeres lidt på prak-
sisfaglighed. Men selv den nye minister ved godt at det ikke er folkeskolens primære opgave at levere elever til 
erhvervsskolerne. Deres problemer ligger lige så meget i at fastholde de elever, der nu melder sig. Og så skal re-
krutteringen måske i stigende grad komme fra folk, der har prøvet noget andet, inden de vælger en erhvervsuddan-
nelse. 

Arbejdet med folkeskolens store problemer med inklusion fortsætter i det nationale Sammen om Skolen. 

Et andet stort problem, nemlig finansiering, er indtil videre overskygget af andre økonomiske behov. 
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HerlevÊLærerforeningÊ-ÊResultatopgørelseÊforÊperiodeÊ01.01.22Ê lÊ31.12.22  
     Regnskab   Budget   Budget  

     2022  2022  2023 
          

 Indtægter:        

 HLF Kontingent   1.278.537,50  1215  1250 
 Renteindtægt   0,00  0  0 
 Akutfonden   105.543,00  110  110 
 Frikøb HV   14.405,00  14  14 
 Administration af Særlig Fond  16.000,00  16  16 
 Indtægter i alt   1.414.485,50  1355  1390 
          

 Udgifter:         

 Adm. Udgifter   83.916,93  83  111 
 Hensat til 2023   25.000,00  0   

 Hensættelse fra 2022      -25 
 Lokaleudgifter   109.059,17  113  116 
 Frikøb    752.037,01  752  760 
 Løn og pension m.m.  220.631,97  225  227 
 Styrelsen - øvrige udgifter   24.482,53  52  52 
 Medlemsarrangementer  238.233,87  250  50 
 Hensættelse fra 2021  -100.000,00  -100   

 Hensættelse til 2024      100 
 Øvrige udgifter   28.430,00  28  29 
 Udgifter i alt   1.381.791,48  1403  1420 
          

 Resultat før kursregulering  32.694,02  -48  -30 
 Urealiseret kurstab   -29.392,20     

          

 Årets resultat   3.301,82     
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Særlig Fond 01.01.22 - 31.12.22    
        

Resultatopgørelse:      
        
Indtægter:       
        
        
        

I alt     0,00   
        

Udgifter:       

Renteudgifter - negativ renter  861,72   

Administation af Særlig Fond  16.000,00   

Abonnement - Nordlei   723,75   

I alt     17.585,47   
        

Resultat før kursregulering:  -17.585,47   

Urealiseret kurstab   -164.821,80   

Årets resultat    -182.407,27   
        

Balance:       
        

Aktiver:        

Bankkonto 101-98-10689   168.239,21   

Værdipapirer opført til ultimo kurs 1.188.127,20   

Samlede aktiver:     1.356.366,41 
        

Passiver:       
Egenkapital pr. 01.01.22   1.538.773,68   
Årets resultat    -182.407,27   

Egenkapital pr. 31.12.22   1.356.366,41   

Samlede passiver:     1.356.366,41 

Balance pr. 31.12.22     
       
Aktiver:       
Lån & Spar 1019810425   198.142,04  
Danske Bank 7 14 17 34   454.449,19  
Kasse     2.900,00  
Tilgodehavende DLF-kontingent  106.747,50  
Tilgodehavende diverse   1.963,51  
Periodisering - Akut fond   2,03  
Værdipapirer opført til ultimo kurs  243.158,40  
Værdi Kryolitbo    660.000,00  
Samlede aktiver:     1.667.362,67 

       
Passiver:      
Skyldig - feriepenge    169,84  
Skyldig - A-skat    26.820,00  
Skyldig - LP pension    9.232,99  
Skyldig DLF    1.426,00  
Hensættelser - Ny start   6.335,84  
Hensættelser i øvrigt    25.000,00  
Gæld i alt     68.984,67  

       
Egenkapital pr. 01.01.22      1.595.076,18   
Resultat 2022             3.301,82   
Egenkapital pr. 31.12.22    1.598.378,00   
Samlede passiver:     1.667.362,67 



Kon ngen orslagÊforÊperiodenÊ01.04.2023Ê–Ê31.03.2024 
 

Frak on 1-2, almindelige medlemmer HLF kr. 348 + DLF kr. 223     kr.Ê571 

Frak on 4, pensionister   HLF kr.   40 + DLF kr.   75     kr.Ê115 

Frak on 6, særlige medlemmer  HLF kr.   40 + DLF kr.   98     kr.Ê138 

 

Betalingen er pr. måned. 

S ger DLF’s kon ngent pr. 1. januar 2024, s ger ovenstående beløb lsvarende pr. 01.01.24. 

 

 

ForslagÊ lÊydelserÊogÊvederlag 
               01.04.23–31.03.2024 

Frikøb: 

Formand              203 

Tillidsrepræsentanter  4 x 80 + 2 x 40            400 

 

Frikøbspulje:                                        2013    
                

Næs ormand 

Kasserer 

Yderligere 2 generalforsamlingsvalgte 

 

I alt                                         2616Ê 

 

Frikøbet afregnes som bru o mer. 

Formanden frikøbes fuld d med beskæ igelsesresten e er det kommunale MED-frikøb. 

Frikøbspuljen administreres i valgperioden af Styrelsen e er inds lling fra koordina onsudvalget, idet der sam dig tages 
s lling l om resursen udmøntes i d eller i specielle lfælde som llæg. 

Kørsel godtgøres e er told- og ska estyrelsens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse. 

Der ydes me- og dagpenge iht. kommunal takst jf.. ”Cirkulære om tjenesterejsea alen” af 30.6.2000, § 22 stk. 3. 

Desuden vil formanden kunne få refunderet udgi er e er regning.  

Formandshonoraret fastsæ es som et fast kronebeløb på 61.000 kr. i 31.03.00 niveau, pensionsgivende.  

Funk onsløn l generalforsamlingsvalgte, dog ikke formand, 14.000 kr. i 31.03.00 niveau, pensionsgivende.  

 

Herlev, den 1. marts 2023 

Anne-Marie Eskildsen 

Kredskasserer  
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RedaktionÊafÊ 
beretning: 
JensÊLunden 
TorbenÊNielsen 

1. GeneralforsamlingenÊåbnesÊafÊformanden,ÊderÊlederÊvalgetÊafÊdiri-
gent. 

 
2. DirigentenÊkonstatererÊgeneralforsamlingensÊlovligeÊindvarslingÊogÊ

beslutningsdygtighed. 
 
3. DerÊvælgesÊetÊstemmeoptællingsudvalg. 
 
4. MødetÊafviklesÊefterÊdenÊudsendteÊdagsorden.ÊGeneralforsamlingenÊ

kanÊdogÊstandseÊellerÊudsætteÊogÊsenereÊgenoptageÊdeÊpåÊgeneral-
forsamlingenÊoptagneÊpunkter. 

 
5. DersomÊberetningenÊindeholderÊpunkter,ÊhvisÊindholdÊerÊsatÊpåÊ 
 dagsordenenÊtilÊsenereÊafgørelse,ÊerÊdisseÊpunkterÊudtagetÊfraÊ 
 afstemningenÊomÊberetningen. 
 
6. TalerneÊfårÊordetÊefterÊindtegningÊhosÊdirigenten.ÊDirigentenÊkanÊ

tilladeÊenÊkortÊsvarreplik. 
 
7. DirigentenÊellerÊetÊmedlemÊkanÊstilleÊforslagÊom,ÊatÊdebattenÊafslut-

tesÊstraksÊellerÊefterÊdeÊindtegnedeÊtalere.ÊTræffesÊenÊsådanÊbe-
slutningÊafÊforsamlingen,ÊkanÊkunÊforslagsstillerenÊogÊformandenÊ
yderligereÊtildelesÊordetÊforÊenÊafsluttendeÊbemærkning. 

 
8. ForslagÊogÊændringsforslagÊskalÊafleveresÊskriftligtÊtilÊdirigenten.Ê 
 DirigentenÊbestemmer,ÊiÊhvilkenÊrækkefølgeÊforslagÊogÊændrings
 forslagÊskalÊsættesÊtilÊafstemningÊefterÊprincippet:ÊDetÊmestÊ
 vidtgåendeÊsættesÊtilÊafstemningÊførst. 
 
9. AlleÊafgørelserÊtræffesÊvedÊalmindeligÊstemmeflerhed,Êjf.ÊdogÊ 
 vedtægternesÊ§Ê13.ÊSkriftligÊafstemningÊforetages,ÊnårÊmindstÊ3Ê 

Generalforsamling 
 

Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 16.00 
 

16.00 - Generalforsamling 
Foreløbig dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag  
5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 
6. Budget og fastsættelse af kontingent 
7. Evt. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ         

      
         

         

             Styrelsen 

ForslagÊtil 
forretningsorden 
forÊHLF´s  
generalforsamling 


