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Ny Centerchef
Mette  Grønvaldt  er  ny  center-
chef i Lyngby-Taarbæk Kommune
for  uddannelse  og  pædagogik.
Hun  starter  pr.  1.  december
2019. 

Mette  Grønvaldt  er  49  år  og
kommer fra en stilling som om-
rådesouschef  i  Børne-  og
Ungdomsforvaltningen  i  Køben-
havns Kommune. Før København
var  Mette  fagchef  i  Brøndby
Kommune, og før det skoleleder
i  Gribskov Kommune gennem 6
år.

Mette  er  oprindeligt  uddannet
cand.scient. i fysik og matematik
og har  en master  i  offentlig  le-
delse.

”Min ambition er, at vi både som
individer - det være sig børn, ele-

ver,  unge,  medarbejdere  og  le-
dere - og som organisation lærer
af hinanden, vores handlinger og
effekten af disse. Vi skal lære af
hinanden og andre,  hvis  vi  skal
lykkes med at skabe endnu bed-
re  dagtilbud,  skoler  og
fritids/ungemiljøer  for  vores
børn  og  unge  og  sikre  fortsat
god trivsel og læring”. 

Kreds  22  ønsker  Mette  tillykke
med det nye job og ser frem til
samarbejdet om at udvikle gode
skoler og skabe gode rammer for
lærernes  undervisning. 

Mens vi venter..
En  velfortjent  juleferie  venter
forude og mens tiden langsomt
nærmer sig, så sker der egentlig
mange spændende ting i decem-
ber set med lærerøjne. 

Udover  at  en  ny  centerchef  er
fundet, blev DLF´s nye hovedsty-
relse  valgt  og  det  var  ikke  helt
uden overraskelser. Morten Ref-
skov  kom sikkert  ind med næst
flest stemmer, men bl.a. Jeanet-
te Sjøberg, som ellers har været
en fremtrædende person mang-
lede akkurat 200 stemmer for at
opnå  genvalg.  Desuden  bliver
Danmarks største kreds,  Køben-
havn,  for  første  gang  kun
repræsenteret af  en enkelt  per-
son i hovedstyrelsen, nemlig ved
nyvalgte Katrine Fylking. 

December  er  også  måneden,

hvor den meget omtalte arbejds-
tidskommission  kommer  med
deres længe ventede konklusio-
ner mandag d. 16/12 og alle TR
og  kredse  er  indkaldt  til
stormøde  i  Odense  tirsdag  d.
17/12. 

Derudover skal vi åbenbart igen
forholde os til resultaterne fra de
nationale test.  Her fortjener Ja-
cob  Mark  fra  SF  ordet.  Her
citeret fra facebook: 

Børnene  er  blevet  dårligere  til
læsning og regning. Det siger de
nationale test nemlig. Selvom vi
egentlig  har  et  politisk  flertal,
der  vil  skrotte  de  test,  fordi  vi
ikke mener, de giver et retvisen-
de billede af børnene. Måske var
det på tide at droppe det massi-
ve fokus på de nationale test og
deres resultater og vende blikket
mod  det,  der  faktisk  betyder
noget for børnenes læse- og reg-
neegenskaber:  Nemlig  det
faktum, at der kommer færre og
færre  uddannede  lærere  til
børnene. Og at klassekvotienter-
ne bliver større og større.

Ned med klasseloftet og op med
andelen af lærere, der har tid til
forberedelse. Og drop så de na-
tionale test!

Generalforsamling 2020
Sæt  kryds  i  kalenderen  torsdag
d. 19/3, hvor vi afholder den årli-
ge generalforsamling i kreds 22. 
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