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OK-18: 
 
Overenskomstresultatet for lærerne blev 
godkendt og nu kan vi begynde at se 
fremad både fra centralt hold og lokalt. 
Den besluttede kommission kan nu 
nedsættes – og formanden er allerede 
kendt – det er Per B. Christensen. 
Begge parter kan indstille medlemmer 
og det er planen, at kommissionen kan 
begynde sit arbejde straks efter som-
merferien. 
 
Mange lokale kredse har allerede fået 
henvendelser fra kommunen om at be-
gynde forhandlinger om en lokal aftale. 
Ishøj Lærerkreds har ikke - endnu – hørt 
fra Ishøj Kommune, men kredsstyrelsen 
har besluttet, at vi vil opfordre Ishøj 
Kommune til, at vi mødes og drøfter mu-
lighederne. 
 
Skolerne generelt - og især her på 
Vestegnen – er udfordret af, at der er 
”omfattende mangel på lærere”. 
 
Nye lærere undersøger meget ofte for-
holdene vedr. løn og arbejdsforhold i de 
enkelte kommuner inden de søger job. 
 
 
Ferievarsling: 
 
Der er varslet kollektivt ferie på skolerne 
i perioderne: 
 
Ishøjgård:   2. juli – 27. juli. 
Kirkebækskolen: 6. juli – 31. juli 
Vejlebroskolen: 4. juli – 31. juli 
 

 
Ishøj Skole: 6. juli – 31. juli 
Vibeholmskolen: 6. juli – 31. juli 
Strandgårdskolen:  4. juli – 31. juli 
Gildbroskolen: 5. juli – 31. juli 
 
Hvis du ikke har optjent ret til fuld løn 
under ferien, skal du melde dig ledig hos 
a-kassen på 1. ledighedsdag (efter at de 
optjente feriedage er afviklet). Du vil så 
være berettiget til feriedagpenge. 
Lærernes a-kasse – dlf-a – er informeret 
om hvornår de enkelte skoler holder fe-
rie. 
 
Sygdom: 
 
Hvis du er sygemeldt inden ferien træ-
der i kraft, har du ret til erstatningsferie 
for det antal dage, du er sygemeldt. 
Hvis du bliver syg i ferien, skal du straks 
meddele dette til din leder eller kontakte 
Ishøj Kommune. 
Du har ret til erstatningsferie fra 5. sy-
gedag og i det antal dage, du er syge-
meldt. 
Husk at få dokumentation fra din læge. 
 
Kredskontoret i ferien: 
 
Kontoret er bemandet mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag i uge 27. 
I ugerne 28 – 29 – 30 – 31 bliver mails 
og telefonsvarer tjekket jævnligt. 
Kontoret er bemandet igen fra mandag 
d. 6. august. 
 
 
 
 

mailto:018@dlf.org
http://www.kreds18.dk/


Opgaveoversigt: 
 
På nuværende tidspunkt skal du have 
modtaget en opgaveoversigt og have 
haft en dialog med din leder om omfan-
get af opgaver. 
 
I skal sammen vurdere om omfanget af 
opgaver er realistiske, og at der er tid til 
at løse opgaverne kvalificeret. 
Du kan ikke nægte at udføre en opgave, 
men du kan spørge din leder om, hvor-
dan opgaverne skal prioriteres. 
 
Administrationsgrundlaget i Ishøj Kom-
mune fastsætter det maksimale under-
visningstimetal for en lærer til 810 timer 
og 760 for nyuddannede. 
Gennemsnittet skal være på 760 timer. 
 
Er du i tvivl kan du søge råd og vejled-
ning hos din tillidsrepræsentant - alter-
nativt hos din arbejdsmiljørepræsentant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler vedr. ansøgning om kontin-
gentnedsættelse ved barsel, orlov og 
ledighed:  

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

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

 

 

 

 

Ishøj Lærerkreds  

afholder medlemskursus for 

aktive medlemmer den 26. – 

27. januar 2019 

på Frederiksdal. 

Sæt allerede nu X i  

kalenderen 

 


