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Forhåndsaftale Lolland: 
Der er indgået en ny Forhåndsaftale vedr. klasselæ-

rertillægget, som pr. 1/8-22 fordobles fra 2000,- kr. 

til 4000,- kr. årligt i 2000 niveau. 

 

TR aftale Lolland: 
Der er ligeledes indgået en aftale om vilkår for TR-

repræsentanter. Nyvalgte TR´ere aflønnes med et 

funktionstillæg på 5000,- kr. årligt. TR`ere med TR-

uddannelsen aflønnes med 10.000,- kr. årligt og FTR 

aflønnes med 15.000,- kr. årligt. Alle beløb i 31/3-

2000 niveau. Aftalen træder i kraft pr. 1/8-22.  

 

A20 Lokalaftale Lolland og Guldborgsund: 
Nyvalgte TR`ere kan frikøbes til TR-uddannelsen, 

som består af 4 modul over en 2-årig periode sva-

rende til 36 timer pr. modul. 

 

 

  

 

Aktuelt fra Undervisningsudvalget.                                                                

Fredag den 20/5-22 deltog jeg i møde om pædagogiske 

forhold i Taastrup. Hovedpunktet var status på Inklusi-

onstjeklisten samt aktuel orientering. Jeg har indsamlet, 

sammenskrevet og videresendt besvarelserne fra sko-

lerne i vores kreds. Tusind tak for alle besvarelser. 

Spørgsmålene var: 1) Hvilke faktorer skal der til for, at 

inklusionen kan lade sig gøre for eleverne – for at ele-

verne får den undervisning de har krav på? 2) Hvilke 

faktorer skal der til for, at inklusionen kan lade sig gøre 

for lærere – for at undervisningen lykkes? Derudover 

fremsendte jeg også nogle generelle betragtninger. 

DLF har nu samlet og kategoriseret alle de modtagne 

besvarelser i 10 kategorier. Til dem havde de så formu-

leret spørgsmål, omhandlende de indsendte punkter. Vi 

skulle så forholde os til disse. Om kategorierne gav me-

ning og spørgsmålene lige så. Planen er, at disse skal 

sendes ud til alle Folkeskolens interessenter, og danne 

grundlag for dialoger og handleplaner. 

Det blev på mødet italesat, at håbet og forventningerne, 

både i kredsene og ude på skolerne hos vores kollegaer, 

nok er meget mere handling og knap så meget ord og vi-

sioner til sådan en Inklusionstjekliste. DLF tager udsag-

nene med tilbage til ”tegnebrættet”, og vi afventer med 

spænding.                                 

Den aktuelle orientering rummede følgende emner: Ny 

læreruddannelse og Praktik, Lærermangel, Skolen i en 

digital verden, Grøn omstilling og Bæredygtighed, Te-

madrøftelser i forbindelse med Kongressen, A20, Prak-

sisfaglighed og fokus på søgningen til Erhvervsuddan-

nelserne, Foreningens uddannelsespolitiske fundament 

og Folkeskoleloven, Sammen om Skolen, Frihedsgrader 

og Forsøg, Ny bekendtgørelse PLC, Kompetenceudvik-

ling: drøftelse med Overenskomstudvalget, Arbejdet 

med faglige foreninger og BUVM`s faggrupper, For-

eningens fondsfinansierede efteruddannelsesaktiviteter, 

Pædagogisk Rækkevidde, Kanonpunkt til folkeskolens 

historiekanon, Undervisningsudvalgets tematiske pejle-

mærker (1. God undervisning, 2. Inklusion og Special-

undervisning 3. Rekruttering 4. Skolen i en digital ver-

den.  

Jeg deltager i den Pædagogiske konference den 1.-2./9-

22 med temaet: Styrkelse af evalueringskulturen med 

bl.a. 4 samtalesaloner: Meddelelsesbog, Praksisfaglig-

hed, Nyuddannede lærere og Faglige vejledere. Her vil 

møderækken om Inklusionstjeklisten også evalueres og 

det videre arbejde afsløres.                                                                                         

Der er fortsat mange fokuspunkter for DLF´s undervis-

ningsudvalg og dermed også i kredsene. Der tegner sig 

et spændende arbejdsår.                                            BB.                                          

 

 

 

 

Specialskolen: 
I forbindelse med Byrådsmødet den 25/5-22 blev der 

fremlagt et dokument, som indeholder klagepunk-

terne vedr. Specialskolen og Forvaltningens svar og 

fremtidige handlinger vedr. klagepunkterne. Se ven-

ligst følgende link:  
https://www.lolland.dk/document/732d9bec-1c11-4736-

8db0-0c5178bc6b40?fbclid=IwAR1mE-

koRp9dNKmwHcS6IvxJnssPKMrbFiXX7eB2Id-

JDT7v0cgNqInoAo7zo 

 

 

Budgetoplæg Lolland Kommune 2023: 
Børne-og skoleudvalget har på næste møde den 2/6-

22 drøftelse af forslag til besparelser og budgettilpas-

ninger vedr. budgettet 2023. ”Sparekataloget” kan 

ses på følgende sti: www.lolland.dk – politik – dags-

ordner og referater – Børne og skoleudvalget dagsor-

den den 2/6-22 – punkt 3. 

(På B&S dagsordenen den 5/5-22 kan man læse om 

evalueringen af Specialundervisningsstrategien- del-

rapport 1 om økonomi.) 
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