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Nyt skoleår – nye udfordringer 
Hvidovre Lærerforening vil gerne ønske alle medlemmer velkommen tilbage efter sommerferien. Vo-

res lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne har taget hul på et nyt skoleår, og vores med-

lemmer i PPR, Ungeenheden, i Center for Skole og Uddannelse og på Hvidovre Hospital har forhå-

bentlig også haft en god sommerferie. 

 

Chromebooks – eller kaos? 
En udfordring, der går på tværs af alle vores medlemsgrupper, er den efterhånden sagnomspundne 

GDPR-lovgivning. I løbet af sommerferien kunne man i dagspressen høre historien fra Helsingør 

Kommune, hvor længere tids fokus fra Datatilsynet på brugen af Chromebooks førte til et forbud mod 

”overførsel af data til tredjelande” og dermed de facto til et forbud mod brugen af Google Workspaces 

værktøjer, indtil kommunen kunne garantere det fornødne sikkerhedsniveau. Mange lærere i hele lan-

det fik nok morgenkaffen og årsplanen galt i halsen. Mon ikke en kommunekonsulent eller to også fik 

en akutopgave på skrivebordet? Hvidovre Lærerforening følger med spænding sagens udvikling. 

Skulle det ende med, at vi ikke længere kan bruge de værktøjer, vi efterhånden har vænnet os til, og 

som mange har fået til at skabe værdi i undervisningen, mener vi, at det vil have en slagside. Det vil 

ramme elever med faglige udfordringer hårdt. Vi mener også, at det vil sætte undervisningsdifferentie-

ringen tilbage, og generelt vil mange timers efteruddannelse og digital praksis gå tabt. Forhåbentlig 

finder man løsninger, således at man fremadrettet både beskytter elever og ansattes datasikkerhed – og 

vi fortsat kan udnytte de digitale muligheder i vores undervisning.  

 

Hvordan er vi fagforening? 
Som nævnt i det seneste nyhedsbrev vil vi i Hvidovre Lærerforening fortsætte det arbejde vi allerede 

har indledt, der handler om at komme tættere på jer medlemmer, og de konkrete udfordringer I står 

med. Hvidovre Lærerforening består af en kredsstyrelse og herunder et formandskab. Men Hvidovre 

Lærerforening er alle dens medlemmer – hver og en. I kredsstyrelsen har vi brug for at komme tæt på, 

hvad der fylder hos jer og i jeres praksis. Det gælder ALLE vores medlemmer. I september tager hele 

kresstyrelsen på internat, hvor vi meget gerne vil have en masse input med fra jer om, hvad der kon-

kret fylder mest for jer ude i klasselokalerne og kontorerne. Jeres TR vil uddybe yderligere inden 

længe, og vi hører også gerne fra jer via mail eller telefon på kredskontoret! 

 

Pres på økonomien 
Hvis man troede, at en pandemi skulle være den eneste store verdensudfordring, må vi konstatere, at 

man tog fejl. En krig i Europa, oven i verdens øvrige krige og konflikter, og en inflationsudvikling vi 

ikke har set mage til i nyere tid, er nu også en realitet. Prisstigninger i den størrelsesorden vi oplever 

skaber givetvis udfordringer for mange. I den sammenhæng vil vi henlede opmærksomheden på 



Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse, hvor økonomisk trængte medlemmer har mulighed 

for at søge om støtte: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/under-stoettelseskassen 

 

Vi ønsker alle vores medlemmer en fortsat god sommer! 

 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 
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