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Kære medlemmer 

Velkommen tilbage fra ferien! En af det kommende skoleårs vigtigste opgaver bliver at forsætte kulturforan-

dringen på skoleområdet med realiseringen af lokalaftalerne og A20 i de to kommuner. En forandring, som 

er helt nødvendig for, at folkeskolen igen skal blive både forældrenes og lærernes første valg. 

Det er glædeligt, at man så tydeligt fra Christiansborg ønsker en forandring. Et måske lidt overset lovforslag 

om materialevalg i skolen blev enstemmigt vedtaget i juni måned og er et tydeligt signal om forandring.  I 

vedtagelsesteksten står bl.a.”… at skolerne har frihed til at vælge materialer – og tilsvarende metodefrihed 

til at anvende dem. Ikke al undervisning skal være baseret på didaktiserende læremidler, hvor det på for-

hånd er givet, hvad man skal gøre. Grundlæggende skal de valg træffes lokalt, og vi har tillid til, at vores 

dygtige fagpersonale netop er de rette til at vælge relevante materialer, herunder hvilke digitale platforme 

de ønsker at anvende og i hvilket omfang. …”. 

Læs hele vedtagelsesteksten her: https://www.ft.dk/samling/20211/vedta-

gelse/V101/index.htm?fbclid=IwAR3kY-fglg6t9VoolSqOlPyLJNl1elIYS-rmK_azHTHrs8WOoFGfYKwLKJ0. 

Og videre i teksten står der ”… alle elever skal have »gode oplevelser, som de husker resten af livet…”. 

Det er noget andet end, at alle elever »skal blive så dygtige, som de kan« – som det hed i forliget om folke-

skolereformen tilbage i 2013.  

På arbejdstidsområdet har KL i seneste nyhedsbrev for skoleledere tydeliggjort, at A20 stiller ændrede krav 

til opgaveoversigterne. Vi har i samarbejde med begge kommuner i sidste skoleår drøftet forskellige udfor-

dringer, som optrådte på opgaveoversigterne og håber, de drøftelser har båret frugt, så opgaveoversig-

terne i år er endnu bedre end sidste år. Vi har på næste møde med tillidsrepræsentanterne afsat tid til at 

følge op på arbejdet med opgaveoversigterne.    

Ekstraordinær generalforsamling  

Desværre valgte Andreas Sune Mørup at opsige sin stilling på Gribskolen i Gribskov Kommune. Det betyder 

at vi skal have valgt en ny kasserer. Derfor indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling d. 18/8 kl. 17.00 

på Nordstjerneskolen. Vi har heldigvis allerede hørt fra interesserede kandidater. Det er dog muligt jf. ved-

tægterne at stille op på selve den ekstraordinære generalforsamling, men vi vil opfordre til, at man kontakter 

kredsen, hvis man overvejer at stille op, så vi har mulighed for at forventningsafstemme i forhold til opgaven 

som kasserer.   

Medlemskursus fredag d. 13/1 og lørdag d. 14/1 2023  

Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen og reserver weekenden. Planlægningen af medlemskurset fre-

dag d. 13/1 og lørdag d. 14/1 2023 på Marienlyst Strandhotel i Helsingør er i gang. Har du forslag til emner 

eller oplægsholdere til kurset, så kontakt din tillidsrepræsentant eller kredsen.  
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