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Så nærmer vi os juleferien – vi ønsker alle vores medlemmer en 
velfortjent julepause, nyd den, slap af og lad op. 
 
I år var vores lille julehilsen til jer hjemmelavede marcipanbrød, 
som I fik leveret på skolerne. 
 
Rigtig glædelig jul til alle jer. 

 

Løntjek 
Vi var i starten af december rundt på skolerne for at tilbyde 
løntjek. Der var en del der tog imod det tilbud.  
Vi fandt fejl i lønnen hos flere, så der er medlemmer, der kan 
se frem til at få lidt ekstra på kontoen.  
 
Husk at du altid kan få tjekket din løn hos os. Send din 
opgaveoversigt samt sidste lønseddel til 013@dlf.org 

 
 
Inklusionsundersøgelse 
I januar udsender vi et spørgeskema om inklusion. Der 
bliver udsendt et medlemsbrev med et link til 
undersøgelsen. Vi håber, at rigtig mange af jer vil give jer 
tid til at svare.  
Kredsen har ca. hvert 3. år gennemført en 
inklusionsundersøgelse for at afdække status for 
inklusionsindsatserne/problemerne. Vi har kunne benytte 
resultaterne til dialog med vore politikerne, vi har oplevet 
stor interesse og lydhørhed fra dem, men desværre 
mindre handling. Inklusion er fortsat et af folkeskolens 
største problemer. Det skal vi have gjort noget ved. Vi har 
derfor brug for en aktuel status til vores videre dialog og 
opfølgning. 
 
Vi gør det, fordi inklusion fylder rigtig meget i den enkelte lærers arbejde. Der er en oplevelse af at 
stå alene med opgaven uden at have de nødvendige kvalifikationer. Vi hører, at der er mange, der 
efterlyser flere ressourcer, handlemuligheder, professionel hjælp og vejledning samt mere 
tydelighed i arbejdsprocesserne. Der er bl.a. et behov for at få skabt fælles forståelse og rammer 
for opgaverne, hvis vi skal skabe holdbare muligheder for at lykkes til gavn for den enkelte elev og 
fællesskabet. 
 
Kom rigtig godt ind i det nye år 
På vegne af kredsstyrelsen 
Kredsformand, Ulla Erlandsen 


