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Ferievarsling: 
 
Alle lærere/bh-klasseledere er blevet varslet 
kollektiv ferie i sommerperioden og i uge 42. 
Det er lidt forskelligt afhængigt af, hvilken skole 
man er ansat på. 
 
Hvis man som nyansat ikke har optjent ret til 
fuld løn under ferien, skal man melde sig ledig i 
a-kassen. Derved kan man få feriedagpenge. 
Lærernes a-kasser er informeret om, hvornår 
de enkelte skoler holder kollektivt ferielukket. 
 
Man skal melde sig ledigt på 1. ledighedsdag – 
altså 1. dag uden løn. 
Det kan ske på www.laka.dk 
 
Her kan man også læse nærmere. 
 
6. ferieuge: 
 
Det er nu du skal meddele din leder, om du 
ønsker at holde 6. ferieuge eller du ønsker at 
få den udbetalt. 
 
Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvor-
når i løbet af ferieåret, du holder den 6. ferie-
uge. Du kan holde den samlet eller som en-
keltdage. Når du ved, hvornår du vil holde den, 
skal du så tidligt som muligt give din leder be-
sked. 
 
Der kan være enkelte tilfælde, hvor du på 
grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få 
lov at holde den 6. ferieuge på det tidspunkt, 
du har planlagt. Det er op til din leder at vurde-
re. 
 
Der er ikke hjemmel i loven til at lave lokale 
regler/aftaler om, hvornår og hvor mange der 
må afvikle 6. ferieuge.  
 
Man må ikke sætte regel over skøn! 
 
 
 

 
Lønforbedringer pr. 1. april: 
 

 Børnehaveklasseledere med minimum 
12 års erfaring stiger fra løntrin 33 + 
7.000 kr. til løntrin 37. Det svarer til ca. 
900 kr. om måneden. 
 

 For børnehaveklasseledere på personlig 
ordning stiger undervisertillægget fra 
7.900 kr. til 15.400 kr. Det svarer til ca. 
860 kr. om måneden. 
 

 Konsulenter og psykologer får et kvalifi-
kationstillæg på 6.500 kr. efter 4 års an-
sættelse. Det svarer til ca. 745 kr. om 
måneden. 
 

 Fritvalgstillægget hæves fra 0,64 % til 
0,83 %. 
 

Hvis man er forudlønnet burde man have kun-
net se disse forbedringer på sin lønseddel – 
men det kan man ikke. 
Det skyldes, at KL ikke har underskrevet over-
enskomsten endnu! 
 
Alle andre stiger først med en automatisk regu-
lering pr. 1. oktober 2019. 
 
Fællesmøde med TR, skoleledere, kreds og 
kommune: 
 
I januar havde formand og næstformanden et 
møde med borgmester Ole Bjørstorp, direktør 
for skoleområdet Lisbet Lentz og skolechef 
Susanne Poulsen. 
 
Fra lærerkredsens side havde vi troet/håbet, at 
vi skulle drøfte lærernes arbejdstid, men det 
stod hurtigt klart, at det skulle vi ikke, for her 
afventer man lærerkommissionens rapport, 
som kommer lige inden jul. 
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Men vi drøftede fastholdelse og rekruttering af 
lærere og lærernes opgaveoversigter og dialo-
gen om - eller manglen på dialog om denne. 
 
Dette medførte, at vi blev enige om at holde et 
fælles møde, hvor både tillidsrepræsentanter 
og skolelederne deltog også. 
Dette møde havde vi 5. marts. 
 
Vi drøftede, hvordan man kan sikre, at nyan-
satte lærere får en optimal start, som lærer i 
Ishøj Kommune. Bl.a. gennem: 
 

 Formaliseret mentorordning. 

 Tæt opfølgning fra ledelsens side i be-
gyndelsen.  

 Deltagelse i den kommunale introdag. 

 Ingen større efteruddannelse i det første 
år. 

 Evt. supervision fra vejledere. 
 
Gode råd om opgaveoversigten er: 
 

 Dialogen om kommende års opgaver er 
væsentlig for lærernes opfattelse af syn-
lighed og retfærdighed i opgavefordelin-
gen. Derfor skal drøftelserne foregå lø-
bende i hele processen med skoleårets 
planlægning. 
 

 Opgaveoversigten kan drøftes løbende i 
løbet af skoleåret, hvis læreren eller le-
deren finder det nødvendigt. 
 

 Ingen opgaveoversigter er færdige før 
alles er færdige. 

 
 
DLF Nyhedsbrev: 
 
DLF centralt udsender et Nyhedsbrev nogen 
gange om året.  
Nyhedsbrevet udsendes direkte til medlem-
mernes mailadresse. Indimellem sender vi og-
så mails direkte til vores medlemmer. 
Det er derfor vigtigt, hvis I skifter mailadresse, 
at ændre den på ”Min side”. 
 
På ”Min side” kan man også tilmelde sig kur-
ser, se personlige oplysninger, saldo på lån, 
leje feriehus og meddele, hvis man får nyt job 
eller går på pension. 
Der logges ind med NemID. 
 
Log ind på min side 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Ishøj Lærerkreds 
              
 

 

Onsdag den 24. april 2019 kl. 15 – 17 i 

i Vejlebrokolens kantine, Vejledalen 1 

 

Kom forbi og hils på Ishøj Lærerkreds’ 

nyvalgte kredsformand, Kris Kolbjørn 

Nielsen.  

 

Der vil samtidig være mulighed for at 

sige pænt farvel til Joan Jørgensen, 

der efter 19 år som kredsformand pr. 

1. maj har fået job som konsulent i 

Ishøj Kommune. 

 
 

Med venlig hilsen 

Ishøj Lærerkreds 

https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?

