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Indhold: 
• Nyt fra Kredsformanden + 

lønstigning 
• Professionel Kapital 
• Syg i ferien 
• Teatertur for pensionister 
• Bøger, podcasts og andre 

medlemstilbud 
 

https://www.dlfodsherred.dk/


 

Kære medlem af Odsherred 

Lærerkreds 

Vi forsøger os her med et nyt tiltag – 

nemlig et analogt medlemsblad, som 

gerne skulle supplere de videonyheds-

breve, som vi tidligere har haft lavet. 

De har desværre været lidt fraværende 

siden Corona-nedlukningerne, men det 

håber vi på at lave om på sammen med 

dette nye tiltag. 

I kredsen er vi i øjeblikket optaget af 

kommunens budget for 2023. Det er af 

afgørende betydning forskolernes mu-

ligheder for at løfte opgaven ude på 

skolerne, at økonomien er stabil og til-

strækkelig. Det arbejder vi for at tyde-

liggøre overfor politikerne, som jo er 

dem, der står med det politiske ansvar 

for at drive skole i kommunen. 

  

Medlemsmøder OK24 

De næste overenskomstforhandlinger er 

i 2024 – OK24 – og det er der så småt 

ved at blive taget hul på. Det er vigtigt 

for foreningen, at medlemmerne føler 

sig inddraget og derfor inviterer vi til 

medlemsmøder om OK24 allerede her i 

efteråret. Der kommer yderligere infor-

mation ud senere, men her er datoerne: 

Tirsdag d. 20. september kl. 17.00-

18.00 på Kredskontoret – Højby Hoved-

gade 29, Højby 

Mandag d. 3. oktober kl. 16.00-17.00 

på Hørve Skole – Skolegade 11, Hørve 

Inklusion 

D. 8.-9. november er der ordinær kon-

gres i DLF. I år er det ikke en valgkon-

gres. Et af de vigtigste temaer vil være 

inklusion, så hvis du har mulighed for 

det udenfor din undervisning/arbejde, 

kan kongressen følges på dlf.org. 

Inklusion/mellemformer er også temaet 

for den pædagogiske konference, som 

vi sammen med 7 andre kredse af-

holder d. 11. oktober i Ringsted. 

Programmet kommer snarest, 

men det kunne 

måske være re-

levant for nogen 

på jeres skole. 



 

I Odsherred har forvaltningen og kred-

sen sammen aftalt at arbejde med at 

afdække skolernes professionelle kapital 

i løbet af efteråret 2022. Dette med 

henblik på: 

• At kvaliteten i kerneopgaven bliver 

styrket 

• At kvaliteten i kerneydelsen bliver 

styrket 

• At det professionelle læringsfælles-

skab bliver styrket 

• At arbejdsmiljøet bliver styrket 

• At medarbejdernes engagement og 

motivation bliver styrket 

• At samarbejdet bliver styrket 

 

Alt sammen for at kunne lave bedre un-

dervisning til glæde og gavn for elever-

ne. 

 



 

Professionel kapital er et ny begreb, 

som kombinerer den velkendte sociale 

kapital med human kapitalog beslut-

ningskapital. Det er blevet kaldt ”social 

kapital for skoler”. 

Det er Andy Hargreaves (britisk profes-

sor i sociologi) og Allan Fullan (canadisk 

sociolog og betragtes som fadder til ud-

dannelsesreformerne i Ontario), der har 

udviklet begrebet, hvilket de præsente-

rede i deres bog: Transforming Tea-

ching in Every School.  

 

Skolens professionelle kapital består af 

tre elementer, nemlig social kapital, hu-

man kapital og beslutningskapital. 

Af disse tre er den sociale kapital den 

vigtigste, idet den så at sige udgør det 

grundlag, som de to andre begreber 

vokser ud af.  

 

Social kapital består af tillid, retfær-

dighed og samarbejdet på arbejdet på 

arbejdspladsen. 

Human kapital er et velkendt begreb 

fra Bourdieu og andre og henviser til 

den enkeltes viden, kompetencer, em-

pati, følelsesmæssige intelligens med 

videre. Man kan således betragte det 

som skolens opgave at øge elevernes 

humane kapital. 

 

Beslutningskapital er et nyt begreb, 

som de to forfattere udviklede, mens de 

skrev bogen. Ifølge Hargreaves og Ful-

lan er det et vigtigt kendetegn ved en 

profession, at man er i stand til at træf-

fe fagligt velbegrundede beslutninger i 

de situationer, der opstår i forbindelse 

med varetagelsen af de daglige 

opgaver.En lærer skal træffe beslutnin-

ger i situationer, der er komplekse, 

hyppige og meget forskellige, og 

løsningen på den slags problemer findes 

ikke i værktøjskasser eller manualer. 

Det, der kræves, er evnen til at vurdere 

og beslutte, altså beslutningskapital. 

 

Processen på skolerne 

Processen består af en spørgeskemaun-

dersøgelse som alle lærere og pædago-

ger skal besvare, hvorefter der laves 

rapport for hver skole/afdeling. Først i 

november deltager alle ledere, TR og 

AMR på et seminar. Her får de på før-

stedagen præsenteret deres egen sko-

les/afdelings rapport og på andendagen 

skal der arbejdes med, hvordan man 

lokalt kan bruge rapportens resultater 

til at forbedre den professionelle kapital. 

                                  Læs mere her. 

https://www.folkeskolen.dk/arbejdsliv-arbejdstid-folkeskolen-nr-15-2018/professionel-kapital-vejen-til-en-bedre-folkeskole/332069


 

Du kan få erstattet din ferie, hvis du 

er syg i dine 5 ugers ferie eller i den 6. 

ferieuge. Der gælder forskelligeregelsæt 

for de 5 ugers ferie og den 6. ferieuge. 

Uanset gælder det dog, at retten til er-

statningsferie kun gælder i forhold til de 

5 fem ferieuger og den 6. feriuge – og 

altså ikke de dage, hvor man har 

”afspadsering” (sidste uge af sommerfe-

rien). 

Er du blevet syg før ferien starter, 

har du ret til erstatningsferie for hele 

den periode, du er syg. 

Hvis du bliver syg i din ferie, kan du 

også få erstatningsferie. Du skal straks 

melde dig syg og indhente en lægeer-

klæring, som du selv skal betale, til din 

arbejdsgiver. De første fem dages syg-

dom af dine 5 ugersferie erstattes ikke, 

det er såkaldte karensdage. 

For 6. ferieuge gælder, at feriedage-

ne afholdes i perioden fra 1. maj til 30. 

april. Hvis du bliver syg, inden din ferie 

begynder, har du ret til at lægge erstat-

ningsferien på et andet tidspunkt i ferie-

perioden. Hvis det ikke kan nås inden d. 

30. april, udbetales pengene. Det er ar-

bejdsgiver, der skal betale for lægeer-

klæring i forbindelse med 6. ferieuge. 

Hvis du bliver syg i din ferie, kan der 

efter vurdering være mulighed for, men 

ikke ret til, at få erstatningsferie. 6. fe-

rieuge er ikkeomfattet af karensperiode. 

Er du i tvivl om reglerne, så kontakt 

din TR eller kredsen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk rækkevidde 

Lærerne får viden til skoledagen Aarhus 

Universitetsforlag, Danmarks Lærerfor-

ening (DLF) og Frie Skolers Lærerfor-

ening (FSL) lancerede for et par år si-

den en ny bogserie, Pædagogisk række-

vidde, som giver dig viden, du kan bru-

ge i dit daglige arbejde i klasseværelset. 

Danmarks førende pædagogiske forske-

re formidler praksisnær viden i serien, 

der er en uafhængig bogserie, hvor fag-

lig fordybelse og lystlæsning går hånd i 

hånd for at skabe rum for pædagogisk 

udvikling og lægge op til refleksion og 

inspiration. Der kommer hele tiden nye 

udgivelser som gratis e-bog og lydbog. 

Bjørn Hansen, som ofte deltager i Ods-

herred Lærerkreds generalforsamlinger, 

aktiv i hovedstyrelsen og tidl. formand  

 

 

 

for Danmarks Lærerforenings undervis-

ningsudvalg, udtalte i forbindelse med 

lanceringen: ”Med serien får vores med-

lemmer direkte adgang til forskningsba-

seret viden om deres fag og deres prak-

sis. Tidligere levede forskningsverdenen 

og praksisverdenen hver sit liv. Nu brin-

ger vi dem sammen og udvikler et fæl-

les sprog. Det er rigtig godt for lærer-

ne.”  

Nyeste bog 

Den 21. bog i serien hedder Undersø-

gende team og er skrevet af Thomas 

R.S. Albrechtsen, der forsker i læreres 

samarbejde om undervisningen til gavn 

for elevernes trivsel og læring. Det er 

ikke nogen nyhed, at lærere samarbej-

der i team, og at samspillet med kolle-

ger kan være med til at skabe et godt 

arbejdsmiljø i skolen. Men samarbejdet 

kan også være besværligt, endda nogle 

gange spild af tid. Særligt hvis det ikke 

gavner eleverne. Alligevel ved vi, at god 

undervisning ofte opstår, når lærere ar-

bejder sammen i undersøgende team.  

Hvor er bøgerne 

Du finder dem gratis på ”Min side” 

øverst på DLFodsherred.dk eller dlf.org.   

Stemmer fra skolen 

Som en bonus kan du hører podcast 

med mange af forskerne fra serien. 

Stemmer fra skolen og tidl. Lærerdilem-

maet sætter ny forskning, dygtige lære-

re og udfordringer på skemaet og er 

støttet af Lærernes A-kasse. Bag mikro-

fonen sidder Hanne Heunicke og Rikke 

Bundsgaard, som er henholdsvis lærer 

på Risbjergsskolen i Hvidovre og som 

adjunkt på læreruddannelsen i Jelling.  

 

Podcast fra skolen 

Find Stemmer fra skolen og Lærerdi-

lemmaet gratis på laka.dk/tilbud/

podcast/stemmer-fra-skolen eller 

Stemmerfraskolen.podbean.com samt 

Spotify og Podimo. 
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https://unipress.dk/p%C3%A6dagogisk-r%C3%A6kkevidde/
dlfodherred.dk
laka.dk/tilbud/podcast/stemmer
laka.dk/tilbud/podcast/stemmer
Stemmerfraskolen.podbean.com
laka.dk/tilbud/podcast/stemmer


 

Opdatering af oplysninger 

Det er godt en gang imellem at få tjek-

ket sine oplysninger. Har vi i DLF dine 

rigtige oplysninger, så vi kan sende dig 

bl.a. breve direkte fra formand Gordon 

Ørskov Madsen. Vi oplever ofte at få 

fejlmelding på mails. Du går blot ind 

under ”min side” og derefter ”personlige 

oplysninger” enten på DLFodsherred.dk 

eller dlf.org med din NemId.  

Fagbladet Folkeskolen online 

eller fysisk 

Du kan også afmelde den fysiske udga-

ve af Folkeskolen, hvis du alligevel læ-

ser den på nettet, ønsker at formindske 

dit CO2-aftryk eller er to i samme hus-

stand, der modtager bladet. 



 

 

 

 

 

Det flydende Teater præsenter ASTA 

Medvirkende : Cecilie Bang, Rolf 

Hansen, Janus Elsig, Karen Duelund 

Guastavino.  

 

Det flydende Teater fortsætter den 

flotte række af fortællinger om 

kulturpersonligheder. Asta Nielsen var 

en gæv pige, og hun havde vilje og 

selvstændige synspunkter. Hun skabte 

sig en karriere, tjente store penge og 

blev snydt for de fleste igen. Hun levede 

med en bunke mænd efter eget valg.  

 

 

 

 

 

 

 

Størstedelen af sin karriere havde hun i 

Tyskland, og først da Adolf Hitler viste 

hende sin interesse, blev det for 

voveligt at blive udenlands.  

 

Der mulighed for spisning.  

 

Se priser og mere info på 

DLFodsherred.dk under fanen 

”Pensionister”. Tryk her. 

 

 

 

Fraktion 4- DLFs pensionister 

Når du går på pension eller efterløn, 

kan du fortsætte dit medlemskab i DLF 

for et stærkt nedsat beløb på 130 kr. 

om måneden.  

 

Du bevarer kontakten til DLF og kan 

benytte foreningens medlemstilbud. Du 

har stemmeret og kan påvirke debatten 

og beslutningerne i din lokale kreds. og 

foreningen.  

Du bevarer kontakten til andre 

pensionerede lærere, og får mulighed 

for at deltage aktiviteter og 

arrangementer i den lokale fraktion 4 

og i DLF.  

Fraktion 4 kan du læse mere om på 

DLFodsherred.dk 

ASTA  

https://www.dlfodsherred.dk/pensionister/udflugter-og-teater
DLFodsherred.dk


 

 

Kredsstyrelsen (fra venstre): 

Christina Even  

(Formand) 

Vibeke Friis Nielsen 

Anders Christensen 

(Næstformand + kasserer) 

Pia Olsen Borregaard  

Lars Levin Andersen 

 

                                                   

93305151 

051@dlf.org 

DLFodsherred.dk 

Odsherred Lærerkreds - kreds 51 

Højby hovedgade 29, 4573 Højby 

 ÅBNINGSTIDER  

Mandag 8.30 - 15.00 

Tirsdag 8.30 - 15.00 

Onsdag 8.30 - 15.00 

Torsdag 8.30 - 15.00 

Fredag 8.30 - 12.00 

Skole/afdeling Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræ. 

Afd. Odden 
Malene Gylling 

Pedersen 
Susanne Bennedsen 

Afd. Nykøbing 
Vibeke Nielsen 

Jeanette Kristensen 
Birthe Remfeldt 

Lykke Thiele 
Afd. Egebjerg Lars Levin Andersen Gunvor Birgitte Kaas 

Højby 
Pia Borregård 

Menja Ellevang 
Nielsen 

Menja Ellevang 
Nielsen 

Vig 
Lasse Grundtvig 

Porsild 
Hanne Pilgaard 

Afd. Asnæs 
Malene Møller 

Mie Møller 
John Flink 

Afd. Fårevejle Connie Akselbo Anders Christensen 

Afd. Hørve Maibritt Thinter 
Jens Lindberg 

Rødgaard 
Herrestrup Rasmus Frost Maria Dufour 

UCO   Tina Zimmermann 

https://www.dlfodsherred.dk/


 

Alt på opslagstavlen 
finder du på 

DLFodSherred.dk.  
Det er på 

hjemmesidens slider 

eller tryk på opslag  
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