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Kære alle 
 
Nyt regeringsgrundlag 
Så er den røde del af Folketinget blevet enige om et regeringsgrundlag, og selv om 
folkeskolen ikke fyldte voldsomt meget i valgkampen, har den fået plads i ”Retfærdig 
retning for Danmark”, som grundlaget hedder. Der kan nævnes følgende hovedpointer: 

- Opbakning til DLF og KL’s projekt ”Ny start” 
- Stop for nationale tests i de små klasser og en generel nytænkning af testkulturen 
- Styrket vejledningsindsats og afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i 8. kl. 
- Give bedre mulighed for udskudt skolestart 

Det er på nuværende tidspunkt ikke så konkret, hvordan den nye regering vil støtte op om 
folkeskolen rent økonomisk, men det bliver rigtig spændende at følge de kommende 
finanslovsforhandlinger. Du kan finde hele grundlaget ved at klikke her. 
 
Kredsens økonomi 
Som I sikkert har fået at vide, er det ikke så nemt at få kredsens økonomi til at hænge 
sammen, hvilket også var grunden til, at generalforsamlingen godkendte et budget for 
2020 med et forventet underskud. Kredsstyrelsen havde i slutningen af maj et temamøde, 
hvor vi gennemgik forskellige fremtidige scenarier, og vi valgte blandt andet at sende et 
brev til DLF’s hovedstyrelse, hvor vi beskrev vores udfordringer. Vi havde på folkemødet 
et møde med to af udvalgsformændene, og i forlængelse af en drøftelse i DLF’s 
forretningsudvalg får vi i denne uge besøg af Dorte Lange og Thomas Andreassen, hvor vi 
skal drøfte kredsens økonomiske fremtid. Det bliver et særdeles spændende møde. 
 
Folkemødet 
Endnu en gang kom der rigtig mange mennesker til årets folkemøde, og det vrimlede med 
interessante debatter om folkeskole og uddannelse. Debatten, som vi havde planlagt 
sammen med Københavns Lærerforening, foregik på det værst tænkelige tidspunkt rent 
vejrmæssigt, men mange valgte alligevel at blive til den. Efterfølgende fik vi desuden  
gennemført det sociale arrangement med grillpølser, musik og fadøl, men det blev en 
meget våd affære, hvor mange - især lokale - valgte det fra. 
 
Sommerferie 2019 
Vi nærmer os med hastige skridt sommerferien. For nogle af jer kommer den endda lidt 
tidligere end forventet. Det kommer sig af, at vi efter et moderat pres fik ændret nogle af 
de meget korte mødedage i uge 27, så timerne nu afholdes på færre dage. 

Kredskontoret holder ferie fra og med fredag den 5. juli og åbner igen mandag den 5. 
august. Hvis du har behov for at kontakte os i ferien, kan du orientere dig om 
kontaktoplysningerne på hjemmesiden under ”Kontakt” eller ved at klikke her. 
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https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
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