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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18
August 2017  

 

Velkommen: 
 
Velkommen til et nyt skoleår, og især velkom-
men til de ca. 15 nye lærere, der er blevet an-
sat. 
Vi håber, at I er blevet taget godt imod. Det 
betyder rigtig meget som ny at blive introduce-
ret til de forskellige traditioner og arbejdsgan-
ge, der er på skolen og få svar på alle de gode 
spørgsmål: Hvilke materialer har vi til rådig-
hed? Hvor er faglokalerne? Hvordan er det lige 
med tilsyn i frikvarterer og lån af bøger?  
 
 

Opgaveoversigter: 
 
Du skulle gerne nu have fået din opgaveover-
sigt med de arbejdsopgaver, som ledelsen for-
venter, at du skal løse i løbet af året. Du skulle 
gerne løbende have været i dialog om den og 
ledelsen skal gerne tag initiativ til en endelig 
drøftelse af den. Du kan bruge nogle af nede-
stående redskaber til forberedelsen af samta-
len. 
 
Dialogapp:   
 
For at få et overblik over, hvor meget forbere-
delsestid du har, kan du bruge Dialogappen - 
et værktøj, som DLF har sendt ud til alle med-
lemmer her i starten af august. Det giver et 
meget skematiseret overblik over den reste-
rende tid til forberedelse, når undervisningen 
og andre opgaver er klaret. Det kræver dog, at 
du selv sætter tid på de andre opgaver, hvilket 
kan danne udgangspunkt for din drøftelse med 
ledelsen om, hvorvidt det er den passende 
mængde tid, du bruger på en given opgave, 
eller om du skal prioriter anderledes. 
 
Regneark: 
 
Hvis du ønsker et lidt mere nuanceret overblik 
over din samlede arbejdstid, har tillidsrepræ-
sentanten fået et regneark, der er mere udspe-
cificeret.  

 
Du kan få dette af din TR, som også gerne vil 
hjælpe dig med at udfylde det. 
 
 

OK-18: 
 
I rigtig mange kommuner har den lokale kreds 
og kommune indgået lokalaftaler – simpelthen 
fordi det giver mening for parterne. Det vil være 
dejligt, hvis det kunne inspirere KL til også at 
lave en arbejdstidsaftale med DLF. 
 
I foråret drøftede vi i kredsene Danmarks Læ-
rerforenings forslag til krav til overenskomsten 
og på kongressen til oktober bliver de endelige 
krav vedtaget. 
 
Vi har brug for, at du også bruger din stemme 
til at fortælle om forholdene i folkeskolen, og 
det kan man bl.a. gøre ved at tilmelde sig som 
meningsdanner, lave opslag på de sociale me-
dier eller blot like en andens opslag. Alt tæller. 
 
Danmarks Lærerforening vedtager de endelige 
overenskomstkrav på kongressen i oktober, 
men kravet vedr. arbejdstiden er: 
 

 Aftalte rammer for arbejdstiden, der skal 
understøtte et professionelt lærerarbej-
de, lærernes mulighed for at leve op til 
kravene i lovgivningen og skabe kvalitet 
i undervisningen.   

 

 Arbejdstidsregler for lærere skal sikre 
rettigheder, som modsvarer øvrige an-
sattes rettigheder på det kommunale ar-
bejdsmarked. 

 
 

Budget 18: 
 
Som altid på denne tid af året skal de kommu-
nale budgetter til drøftelse i alle dele af MED 
systemet. 
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Budgettet er sendt til skolerne/skolelederne og 
de lokale MED har indtil d. 31. august til at ud-
tale sig. 
Medarbejderne i HovedMED har det årlige 
møde med borgmesteren om budgettet d. 25. 
august. 
 
Som noget meget usædvanligt, er der ikke et 
sparekatalog. 

Fremskrivningen af budgettet viser et under-
skud på ca. 50 millioner kroner. 
 
Ishøj Kommune forventer at få særlige tilskud 
fra staten på samme niveau som sidste år - 23 
millioner kroner. 
Så er der fundet tekniske korrektioner for yder-
ligere 13 millioner kroner – og resten finansie-
res af kassebeholdningen. 

 

 
 

Kreds 18’s kontingentsatser pr. 1. august 2017: 
 
 

Fraktion:  DLF’s andel:  Kreds 18’s andel:  I alt:  

1 – 3  213 kr.  362 kr.  575 kr.  

4  71 kr.  59 kr.  130 kr.  

6  94 kr. 56 kr.  150 kr.  

 
 

Bemanding af kredskontoret pr. 1. august 2017: 
 

 
Åbningstid: 

 
Mandag: 08.30 – 15.30 
Tirsdag: 08.30 – 15.30  
Onsdag: 08.30 – 15.30 
Torsdag: 08.30 – 15.30 
Fredag: 08.30 – 13.00 

 
Ugedag Joan  

Kredsformand 
Véronique 
Kasserer 

Connie  
Sekretær 

Mandag 08.30 – 15.30  08.30 – 15.30  08.30 – 15.30 
Tirsdag 08.30 – 15.30  08.30 – 11.20    

Onsdag 08.30 – 15.30   08.30 – 15.30  
Torsdag 08.30 – 15.30  11.20 – 15.30    
Fredag  08.30 – 13.00   08.30 – 11.30  

 
Derudover efter konkret aftale. 
 

 
Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse ved barsel, orlov og ledighed:  

Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel på dagpenge, uddannelsesorlov, ledighed m.m. 
Normalt gives 50 % reduktion. Ved orlov uden løn/dagpenge gives der normalt 100 % kontingentfri-
tagelse. Husk at søge i god tid inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 

Hvis du får job i en anden kommune er det vigtigt, at du giver kredskontoret besked hurtigst muligt. 
Så sørger vi for, at du bliver overflyttet til den pågældende lokalkreds eller udmeldt, hvis du får job 
uden for Danmarks Lærerforenings aftaleområde. 


