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Inklusionsundersøgelse 
 

Vi gennemførte lige før sommerferien en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle 

medlemmer på skolerne om inklusion. Lidt over halvdelen af jer svarede, tak for det. 

De vigtigste resultater af undersøgelsen er: 

 89 % mener, at de kan få hjælp fra skolens resursepersoner indenfor 2 – 4 uger, hvis de 

har behov for støtte 

 64 % føler sig ikke uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de elever, der i 

dag er inkluderet i almenundervisningen 

 81 % mener, at de har elever i deres klasser, der ikke får den særlige støtte, de har be-

hov for 

Vi vil drøfte resultaterne både med Center for Skole og Uddannelse (Skoleafdelingen) og den 

enkelte TR vil drøfte resultaterne med sin ledelse. De enkelte skolers resultater er udsendt til 

TR. 

Netop nu arbejder alle skoler på at udfylde den inklusionsskabelon, som en arbejdsgruppe i 

Skoleafdelingen har udarbejdet. Denne inklusionsskabelon skal være med til at beskrive, 

hvordan man arbejder med inklusionen på den enkelte skole. 

Vi håber at kunne gentage vores spørgeskemaundersøgelse om et år, meget gerne i samarbejde 

med Center for Skole og Uddannelse. 

 

DLF’s kongres 
 

Den 10. – 12. oktober holder Danmarks Lærerforening kongres. Det sker i Tivoli Kongrescen-

ter. Vi har 3 kongresdelegerede, Vivian Korsgaard fra Dansborgskolen, Martin Roald-Arbøl 

fra Engstrandskolen og undertegnede. 

Kongressens vigtigste emner er: 

 Formandens beretning 

 Opstilling af krav til OK-18 

 Foreningens arbejde med et folkeskoleideal 

 Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 

 Demokratiets fremtid – fagbevægelsen og medlemmernes rolle 

En vigtig debat vil komme under punktet om OK-18. Hvordan kommer vi i reelle forhandlin-

ger med vores modpart KL om vores arbejdsforhold? Bogen ”Søren og Mette i benlås” der 

netop er udkommet aktualiserer dette. 

Vores ihærdige kommunikationsmedarbejdere vil løbende opdatere om lokale vinkler på kon-

gressen på vores Facebookside. Vil du have det mere generelle billede, så følg med på DLF’s 

eller Folkeskolens hjemmesider. 

 



Kommunalvalg 2017 
 

Der er kommunalvalg den 21. november i Hvidovre – og i landet øvrige 97 kommuner. Vi har 

sat de fyldte klasser, der specielt er i indskolingen, på dagsordenen i debatten de seneste 2 

uger. Det er en del af vores kommunalvalgkampskampagne. 

Følg med på vores facebookside, vi kommer løbende med nye input til, hvordan vi kan sætte 

folkeskolen på dagsordenen i den kommende tid. Vi vil meget gerne have kandidaterne til 

kommunalvalget til at fortælle om deres holdning til folkeskolen. 

 

Danmark for Velfærd 
 

Onsdag den 4. oktober mødes 3.500 tillidsfolk i Odense, heraf 1.000 fra DLF/6 fra Hvidovre 

Lærerforening. Mødet er arrangeret af ”Danmark for Velfærd”, der består af en række faglige 

organisationer, blandt andet DLF. 

Formålet med mødet er at gøre opmærksom på, at der fortsat skal kæmpes for at velfærden 

prioriteres i Danmark. Hvis vi vil have velfungerende daginstitutioner og skoler, moderne 

hospitaler og god ældrepleje, så skal der afsættes midler til dette. Det skal prioriteres, både af 

Folketinget og Regions- og Kommunalbestyrelserne. Det kæmper ”Danmark for Velfærd” for. 

 

Efterårsferie – og sygdom i ferien 
 

Efterårsferien er ferie. Det betyder, at de generelle ferieregler gælder. Både hvad angår løn og 

sygdom. 

Hvis du er syg før efterårsferien, eller bliver syg inden mandag den 16. oktober om morgenen, 

har du ret til erstatningsferie. Hvis du bliver syg inden mandag morgen, skal du sygemelde dig 

på normal vis. Hvis du bliver rask i løbet af efterårsferien, skal du raskmelde dig på normal 

vis. Hvis du bliver syg i løbet af efterårsferien, kan du sygemelde dig som normalt, men du har 

ikke ret til erstatningsferie, med mindre du også har haft sygedage i sommerferien. Kontakt 

kredskontoret, hvis det er tilfældet. 

Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn i uge 42, kan du melde dig ledig og modtage dag-

penge, hvis du er dagpengeberettiget. Vi har udsendt en orientering om det til din TR sammen 

med dette Nyhedsbrev.  Kontakt Lærernes A-kasse, hvis du er i tvivl. 
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