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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18
August 2020  

 
Kære kollegaer 
 
Velkommen tilbage fra sommerferie.  
 
I anledning af, at KL og LC i sidste uge ef-
ter et langt forhandlingsforløb med periode-
forhandlingerne, kunne præsentere en ar-
bejdstidsaftale, følger her kredsstyrelsens 
anbefaling til urafstemningen, der løber fra 
d. 25. august til 1. september. 
 
Kortfattet kan det siges, at kredsstyrelsen 
enstemmigt anbefaler medlemmerne af Is-
høj Lærerkreds at stemme ja. Det skal dog 
siges, at det ikke var den aftale, som de 
fleste af os drømte om, men den indfrier 
den kongresvedtagelse, som forhandlerne 
gik til forhandlingsbordet med. 
 
Når vi anbefaler at stemme ja skyldes det 
først og fremmest, at vi med aftalen får 
gjort op med Lov409, og med denne aftale 
får styrket og forpligtet samarbejdet og ind-
flydelsen ude på skolerne og mellem kreds 
og kommune.  
 
 
 
 
 

 
Det er forventningen, at dette sammen med 
de forbedringer, der ellers er i aftalen vil 
være første skridt, der sikrer lærerne or-
dentlige arbejdsvilkår på landsplan, og ikke 
mindst lokalt i Ishøj.    
 
Der vil blive afholdt fagligklub eller fyraf-
tensmøder på skolerne, hvor aftalen vil bli-
ve gennemgået frem mod d. 1. september 
og I kan stille spørgsmål. 
 
Herudover afholdes der digitale medlems-
møder d. 20. august kl. 18 og d. 24. august 
kl. 16.30 med Anders Bondo. Information 
herom finder i en mail fra Danmarks Lærer-
forening 
 
I mellemtiden opfordrer vi til, at man læser 
selve aftalen, Anders Bondos medlemsmail 
samt medlemsvideoen og følger debatten 
på folkeskolen.dk og på den baggrund træf-
fer et valg og stemmer til urafstemningen, 
uanset om man er for eller imod aftalen. 
 
Selve aftalen kan læses her: 
 
https://www.dlf.org/media/13654636/aftale_
om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommun
erne_2020.pdf  
 

 
 

Bemanding af kredskontoret pr. 1. august 2020: 
 

Ugedag Kris Véronique Connie  
Mandag 9.15 – 15.00 08.30 – 15.30  08.30 – 15.30 
Tirsdag 9.15 – 15.00  08.30 – 15.30 
Onsdag 9.15 – 15.00 08.30 – 15.30  
Torsdag 9.15 – 15.00 12.00 – 15.30    
Fredag  9.15 – 13.30  08.30 – 11.30  
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