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OK-18: 
 
Anders-Peter Mathiasens bog - Søren og Met-
te i benlås - om forhandlingerne op til OK-13, 
og den efterfølgende 29 dage lange lockout af 
lærerne, har fået stor omtale. 
 
Den megen opmærksomhed på bogen og 
Danmarks Lærerforenings vedholdende arbej-
de med at pointere, at lærerne - som de eneste 
- har deres arbejdstid reguleret ved en lov og 
ikke ved en aftale indgået mellem 2 parter, har 
medført, at de øvrige organisationer på det 
offentlige område, har sendt breve til arbejds-
giverne på både statens og det kommuna-
le/regionale område Moderniseringsstyrelsen 
og KL. 
 
Topforhandlerne for ca. 745.000 offentlige an-
satte forventer, at KL og Moderniseringsstyrel-
sen optager reelle, fair og frie forhandlinger 
med organisationerne på underviserområdet 
omfattet af den omstridte Lov 409. 
 
De har i fællesskab meddelt de offentlige ar-
bejdsgivere, at der ikke indgås forlig om gene-
relle områder hvis der ikke sker reelle, frie og 
fair forhandlinger på underviserområdet. 
 
Det betyder at hvis staten og KL ikke 
vil forhandle - indgår de andre heller ikke afta-
ler. 
 
Det er dejligt med en samlet fagbevægelse og 
Danmarks Lærerforening håber, at sammen-
holdet og presset på arbejdsgiverne kan bety-
de, at der kan laves aftaler om arbejdstid på 
lærernes område. 
 

Fællesskabets skole: 
 
3F, FOA og DLF udgiver ”Fællesskabets Sko-
le” 
Alle tre organisationer er bekymret for andelen 
af forældre, der vælger folkeskolen fra, og de 
ønsker at vende den udvikling.  

 
De ønsker at værne om fællesskabets og fol-
kets skole, men også at udvikle den. 
 
Derfor vil de tre foreninger arbejde for at frem-
me følgende fem dogmer for, hvad fællesska-
bets skole står for: 

 Alle børn får lige muligheder. 

 Alle børn sikres grundlæggende kund-
skaber og sociale kompetencer.  

 Alle børn lærer at tilegne sig viden. 

 Alle børn lærer kritisk at vurdere udsagn 
og informationer. 

 Alle lærer at respektere alle. 
 
Bogen er gratis tilgængelig for alle og kan 
downloades på foreningernes hjemmeside: 
  
http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/bla
de-boeger-magasiner/faellesskabets-skole-
gratis-e-bog 
 

 
 

Erhvervskort - et skattefrit personalego-
de for fastansatte i Ishøj Kommune: 
 
Du kan ansøge om et Erhvervskort, hvis du er 
fastansat på ubestemt tid.  
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 15. novem-
ber 2017, og kortet vil være gyldigt pr. 1. januar 
2018. Kortet leveres via en SMS-løsning. Der  
kan søges om Erhvervskort to gange om året - 
gældende fra 1. august og 1. januar.  
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Et Erhvervskort er egentlig blot et årskort (Pe-
riodekort) til bus, tog og metro, som Ishøj 
Kommune køber og formidler til dig. Du får ra-
bat og en fast pris for et år ad gangen samt en 
skattefordel. Kortets pris trækkes fra din brutto-
løn med 1/12 hver måned.  
Pension og feriepenge berøres ikke.  
 
Befordringsfradrag kan ikke anvendes på 
samme strækning. Ved over 50 km t/r mellem 
hjem og arbejde kan det ikke svare sig. Ved 
under 50 km t/r kan du spare op til halvdelen af 
udgiften. 
 
Er du i tvivl om Erhvervskortordningen er en 
fordel for dig, kan du foretage en personlig 
prisberegning via skatteberegneren, som du 
finder på dette link:  
 
www.dsb.dk/Erhverv/skatteberegner/ 
 
Hvis du vil ansøge om et Erhvervskort, følges 
nedenstående vejledning: 
 
På hjemmesiden www.workplus.dk skal man 
tilmelde sig – via boksen ”Log ind” 
Tast nedenstående i feltet Log ind: 
 
Brugernavn: 11 93 13 16 
Adgangskode: ishoj 
 
Du kan se en mere udførlig forklaring på Ishøj 
Kommunes net: 
http://uglen.ishoj.dk/ 
 
Din leder eller skolens administration har også  
beskrivelsen. 
 

Ishøj Kommunes feriehuse/lejligheder: 
 
Nu er det muligt at booke feriehuse for det 
kommende år. 
Ishøj kommunes feriefond råder over hu-
se/lejligheder i: 
 

 Lalandia, Rødby 

 Tengslemark Lyng, Odsherred 

 Enø, Karrebæksminde 

 Marielyst, Nykøbing Falster  

 Benalmádena, Malaga  

 Prenzlauer Berg, Berlin 
 

Se mere på: https://ishoj.bookhus.dk, hvor du 
kan oprette dig som bruger og reservere huse-
ne/lejlighederne. 
 

Medlemsfordel i Danmarks Lærerfor-
ening 
 
Som medlem af Danmarks Lærerforening har 
du også nogle medlemsfordele: 
 

 Feriehuse. Danmarks Lærerforening rå-
der over 6 feriehuse og 5 lejligheder 
som kan lejes af medlemmer og ansat-
te.  

 Medlemslån. Som medlem kan du an-
søge om fordelagtige lån og låne op til 
200.000 kr. P.t er renten 5,15 % p.a. 

 Frivillig gruppelivsforsikring. Du og din 
ægtefælle eller samlever kan som med-
lem af Danmarks Lærerforening tilmelde 
dig den frivillige gruppelivsforsikring og 
få en højere dækning. 

 
Du kan læse mere på: 
 
http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele 
 

Aflysning af intromøde for nye lærere: 
 
Mandag d. 13. november havde Ishøj Lærer-
kreds indbudt de ny ansatte lærere til et intro-
møde. 
Der var inviteret ca. 25 nyansatte lærere. 
Desværre var der kun 4 tilmeldte – og af dem 
var der 2 lærere med flere års ansættelse i an-
dre kommuner. 
På den baggrund valgte vi at aflyse arrange-
mentet. 
De nye lærer - og selvfølgelig også alle andre 
lærere - er altid velkomne til at kontakte kred-
sen eller tillidsrepræsentanten hvis der er no-
get, der skal afklares eller spørgsmål, man øn-
sker svar på. 

Ishøj Lærerkreds  

afholder  

generalforsamling: 

Torsdag den  

15. marts 2018 
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