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Kære Kollegaer 
 
Afslutningen på et historisk skoleår nærmer sig 
med hastige skridt og en mere end velfortjent 
sommerferie står for døren. 
 
I har på skolerne og på rådhuset gjort en uvur-
derlig indsats og vist omstillingsparathed og 
kreativitet i opgaveløsningen i en vanskelig tid, 
hvilket er blevet bemærket og værdsat af for-
ældre, elever, forvaltning og politikere. 
 
Kvart i sommerferie kom så en udmelding fra 
Undervisningsministeriet, at skolerne skal plan-
lægge med en normal hverdag, når vi kommer 
tilbage i august, og så må vi håbe på, at Coro-
na-virussen ikke blusser op igen og hvis den 
gør, har vi i så fald gjort os nogle værdifulde 
erfaringer, vi kan gøre brug af. 
 
Når vi er ved erfaringer, er der politisk fokus 
på, hvad vi har lært af Coronaen og i den for-
bindelse, vil vi indsamle jeres erfaringer gen-
nem et spørgeskema, vi udsender til medlem-
merne på skolerne.  
Vi håber I på trods af, at der er meget, der skal 
gøres inden I lukker ned for at gå på ferie, vil 
bruge et øjeblik på at udfylde, så vi kan bringe 
dette videre til forvaltning og politikerne i Ishøj 
Kommune. 
Vi indsamler erfaringer fra medlemmerne på 
Rådhuset til et fagligklubmøde efter sommerfe-
rien. 
 
Forpligtigende samarbejde: 
 
I forbindelse med udligningsreformen er der 
lagt op til, at man vil opløse de forpligtigende 
samarbejder mellem de små kommuner, som 
for vores vedkommende vedrører samarbejdet 
med Vallensbæk Kommune. 
 
 

 
I den anledning var Hovedudvalget samlet til 
ekstraordinært møde i HovedMED, hvor vi 
drøftede dette.  
 
På den baggrund kom vi med et høringssvar til 
Byrådet, hvor vi gjorde opmærksom på bekym-
ringen blandt medarbejderne i forhold til pro-
cessen, arbejdsmiljøet, fagligheden og ansæt-
telsesvilkår. En udløber her af blev, at der lø-
bende vil blive orienteret om, hvad der sker i 
processen, som I får mails om fra Ishøj Kom-
mune. 
 
Herudover har vi i Ishøj Lærerkreds talt med 
centercheferne og viderebragt de bekymringer 
og spørgsmål, som dette har affødt og ligele-
des bedt om at kommunikere det videre, de 
kan løbende. 
 
Status er nu den, at der i denne uge har været 
høringsfrist til Social- og Indenrigsministeriet, 
hvor Ishøj Kommune har indsendt deres og 
vedlagt medarbejdernes synspunkter. Det der 
afventes nu er den politiske proces og beslut-
ning, der afgør om det forpligtigende samar-
bejde skal ophøre. Hvornår dette sker, er uvist, 
men der er lagt op til, at det skal være til efter-
året, når politikerne er tilbage fra sommerferie.  
 
I mens vi afventer dette mødes borgmestrene 
og kommunaldirektørerne fra Vallensbæk og 
Ishøj Kommune og taler om, hvordan man evt. 
vil gøre det rent praktisk. Det er vores opfattel-
se, at begge kommuner ønsker at bibeholde et 
fagligt samarbejde, men hvordan det konkret 
kommer til at foregå, må vi fortsat afvente og 
se. 
 
Som det er skrevet i høringssvaret, og som vi 
forventer, så vil der, såfremt der er medarbej-
dere, der skal overflyttes, være tale om virk-
somhedsoverdragelse, hvilket betyder, at man 
tager sin ansættelse og de vilkår, man har med 
over i Vallensbæk. 
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Har I eller opstår der spørgsmål, er I meget 
velkomne til at kontakte Ishøj Lærerkreds, så 
skal vi forsøge at svare eller bringe det videre 
til forvaltningen eller til det politiske niveau.  
 
Periodeforhandlingerne: 
 
I sidste Isfugl var håbet, at der var afklaring på 
periodeforhandlingerne, men som Hovedfor-
eningen også har orienteret om, så blev de 
enige om, på baggrund af ønske fra KL, at man 
tog en tænkepause henover sommeren. 
Vi må således afvente dette før vi kender ud-
faldet og dermed også, hvornår vores lokale 
forhandlinger kan påbegyndes, idet de afhæn-
ger af dette. 
 
Mulighed for nedsættelse af det ugentlige 
timetal for mellemtrinnet: 
 
På sidste Børne- og Undervisningsudvalgsmø-
de, besluttede udvalget at åbne for muligheden 
for at nedsætte det ugentlige timetal for mel-
lemtrinnet. Hvis skolerne ønsker en omlægning 
med virkning fra kommende skoleår, skal der 
ansøges inden 1. oktober 2020.  
 
Generalforsamling: 
 
Årets generalforsamling blev en digital udgave 
og vi takker for ”fremmødet” og håber og for-
venter, at vi til næste år kan have en klassisk 
generalforsamling, hvor vi kan mødes fysisk 
igen. 
 
På generalforsamlingen blev regnskab og bud-
get godkendt og vedtaget. Véronique Beugras  
 
 
 
 

blev genvalgt som kasserer og nyvalgt næst-
formand i Ishøj Lærerkreds. 
 
Ferievarsling: 
 
Der er varslet kollektivt ferie på skolerne i peri-
oderne: 10. juli og ugerne 29., 30. og 31.  
 
Hvis du ikke har optjent ret til fuld løn under 
ferien eller er i tvivl herom, skal du kontakte a-
kassen.  
Du skal huske, at du skal melde dig ledig hos 
a-kassen på 1. ledighedsdag (efter at de op-
tjente feriedage er afviklet). Du vil så være be-
rettiget til feriedagpenge. 
 
Lærernes a-kasse – dlf-a – er informeret om, 
hvornår de enkelte skoler holder ferie. 
A-kassen: https://laka.dk/ - tlf.nr. 70100018 
 
Regler vedr. ansøgning om kontingentned-
sættelse:  

Der kan søges om nedsat kontingent ved bar-
sel på dagpenge, uddannelsesorlov, ledighed 
m.m. Normalt gives 50 % reduktion. Ved orlov 
uden løn/dagpenge gives der normalt 100 % 
kontingentfritagelse. Husk at søge i god tid in-
den. Der bevilges ikke nedsættelser med tilba-
gevirkende kraft. 

Hvis du får job i en anden kommune er det vig-
tigt, 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 Lærerfor-
enings aftaleområde. 
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