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Vinterferie i uge 7 
 

Der er kollektivt ferielukket i uge 7. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du skal 
forholde dig, hvis du ikke har optjent feriedage til afholdelse.  Læs mere på Kredsens hjemmeside 
www.dlf-hillerod.dk 
 

Forhandling af løn på Egedammen 
 
Hillerød Lærerkreds har indgået en Forhåndsaftale om løn for lærere ansat på Egedammen. 
I forbindelse med Forhåndsaftalen er en række af tidligere lønaftaler ophørt. 
Der er pt. ikke forhandlet løn i forhold til aftalen, og på den baggrund vil Kredsen fremsætte ønske 
om en forhandling af tillægsstørrelserne hurtigst muligt. 
 

Trivselsundersøgelse 
 

Undersøgelsen slutter den 22. februar. Kortlægningsdelen af trivslen på de enkelte arbejdssteder 
skal der efterfølgende udarbejdes handleplaner på.  
Rapporten gennemgås, og der føres en dialog mellem medarbejdere og ledelse om, de evt. frem-
komne problemstillinger, der findes på arbejdsstedet såvel i forhold til det fysiske som psykiske 
arbejdsmiljø. 
 

Møde mellem skoleforvaltning, skoleledere og tillidsrepræsentanter på folkeskoleområdet 
 

Mødet blev afholdt onsdag den 8. februar og indholdet bestod af to temaer. Det ene tema havde 
fokus på ”Inspirationspapir” til samtalen om opgaveoversigten, og det andet tema omhandlede en 
drøftelse af skoledagens organisering.  
Der blev udvekslet erfaringer indenfor begge områder, og vi håber, at det giver anledning til videre 
drøftelser på skolerne. 
  

Politisk beslutning om ny organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog 
 
Kort fortalt drejer det sig om, at elever med dansk som andetsprog fremover skal fordeles på 2 
skoler – Grønnevang Skole og Hillerødsholmskolen. 
Det nye tiltag betyder, at nyankomne elever i aldersgruppen 6 -13 år med dansk som andetsprog  
skal undervises 2 dage i en almenklasse og 3 dage som basisundervisning på en af de to skoler. 
 
Det vil kræve et udvidet samarbejde for lærerne i almenklasen, da der vil blive mange samarbejds-
flader og dette oveni, at klasserne generelt har fået en højere klassekvotient. Du kan læse Kred-
sens høringssvar på:  www.dlf-hillerod.dk  
 
 

På forretningsudvalgets vegne 
Lisbeth Abildgaard  


