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1. Beretning  

 
Et år er gået siden sidste beretning blev sendt ud og vores hverdag er i den 
grad blevet rystet noget så eftertrykkeligt.2020 står, helt forståeligt, for mange 
lettere utydeligt, men et ord, vil for eftertiden klæbe sig til 2020, Corona, hvor-
for denne beretning ligeledes vil tage sit udspring i dette. 
 

Corona: 

 
Umiddelbart op til sidste års generalforsamling tonede statsministeren frem på 
tv-skærmene og bebudede, at Danmark lukkede ned. Herefter fulgte et ”for-
sømt forår” med fjernundervisning, genåbning i flere etaper, nødundervisning 
og et væld af skiftende udmeldinger, anbefalinger, retningslinjer og bekendt-
gørelser og aflyste afgangsprøver for de største elever. 
 
Midt i dette stod vi, børnehaveklasseledere, lærere og konsulenter og skulle 
finde vores ben og faglighed, samtidig med at bekymringen for at blive smittet 
eller at smitte sine nærmeste fyldte. 
Der blev lokalt fundet gode og kreative løsninger, og vi beviste, som samlet 
faggruppe, vores værd og ikke mindst betydning for elever, forældre og sam-
fundet.  
 
Da vi ramte sommeren, og vi så faldende smittetal, var håbet, at vi til en vis 
grad ville kunne komme tilbage til en mere normal hverdag efter ferien, men 
der gik ikke lang tid efter sommerens afslutning, før vi rundt om i landet ople-
vede lokale udbrud af smitte, og hjemsendelse af lærere og elever til smitteop-
sporing. Dette gjaldt ikke mindst i Ishøj, der konstant har toppet listen af kom-
munerne med højeste incidens tal, hvilket i skrivende stund har medført, at 0.-
4. klasse efter blot en uge blev sendt hjem igen til fjernundervisning. 
 
Vi har som faggruppe oplevet denne periode forskelligt. Lærere der har haft de 
store elever har været hjemsendt med fjernundervisning og knoklet med hjem-
mearbejdspladser, virtuel undervisning, motivation af eleverne og en oplevelse 
af at være på konstant. De mindste klasser har haft mere tid på skolerne og 
har været presset af tilstedeværelsen og smitterisikoen.  
Gruppeordningen og specialundervisningen har skullet møde ind fysisk, idet 
de ikke har været omfattet i samme omfang, lige som konsulenterne har skullet 
møde ind på rådhuset eller på skolerne i forskelligt omfang.  
 
Fælles er dog, at det har påvirket arbejdsmiljøet, hvilket arbejdsmiljørepræsen-
tanterne har arbejdet på rundt om i kommunen, både i forhold til at anmelde 
smittede kollegaer ramt af Corona, i tilfælde af eftervirkninger, men ligeledes 
det pressede psykiske arbejdsmiljø, der efterhånden som trætheden meldte 
sig, naturligvis blev mere og mere belastet. 
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Håbet om normalitet voksede i takt med, at vi kom nærmere en vaccine, og 
bedst som det så ud til at lysne, kom endnu en mutation ind efterfulgt af endnu 
en nedlukning. 
 
Vi har løbende været i dialog med tillidsrepræsentanterne om jeres hverdag, 
og de udfordringer I har stået med, disse er viderebragt til forvaltningen såvel 
som hovedforeningen.  
 
Ishøj Kommune valgte, at man følger de centrale udmeldinger, og de har ikke 
været villige til at fravige disse. Samme strategi blev valgt i forbindelse med 
smitteudbrud på skolerne, hvor man har lænet sig op ad Styrelsen for patient-
sikkerhed, der konkret har vurderet, om man skulle sende klasser hjem, eller 
lukke hele skoler. 
Hovedforeningen har derfor været en væsentlig samarbejdspartner i forhold til 
at gøre opmærksom på, hvad der skal præciseres eller adresseres i de centrale 
udmeldinger. 
 
Midt i al elendigheden er der heldigvis også positive elementer, og som antydet 
før, er vigtigheden og betydningen af vores rolle blevet krystalklar for omver-
denen og i særlig grad forældrene, der på egen krop oplevede hvilken opgave, 
vi til hverdag varetager. Forårets genåbning og frisættelsen af lærernes faglig-
hed blev ligeledes bemærket, og ikke mindst værdien af mindre hold og to-
lærer timer. I Ishøj gav det ligeledes anledning til at drøfte muligheden for hjem-
mearbejde og udvidet fleksibilitet for lærerne affødt af de erfaringer, der blev 
høstet på skolerne, såvel som i resten af kommunen i forbindelse med Hoved-
MED. 
 

Periodeforhandlingerne, A20 – Kongres: 

 
Netop som Coronaen indtraf skulle periodeforhandlingerne indledes på bag-
grund af lærerkommissionens afrapportering fra december 2019, som var et 
resultat af OK18 og ”Ny Start” samarbejdet. Formålet var, at de centrale parter 
skulle forsøge at forhandle en ny arbejdstidsaftale på plads med udgangspunkt 
i det billede, som lærerkommissionens rapport gav. 
 
Det blev et langstrakt forhandlingsforløb, hvor det i flere omgange lignede, at 
man ikke kunne nå hinanden, og der måtte pres og støtte til fra Mona Striib og 
Jacob Bundsgaard og en tænkepause hen over sommerferien, inden parterne 
i august måned kunne præsentere en aftale, A20. 
A20 var ikke den centrale ressourcebindende arbejdstidsaftale, snarere en 
samarbejdsaftale, der gav lige forudsætninger for lærerarbejdet og med bin-
dinger på timetallet eller forberedelsen, men en samarbejdsaftale, der var og 
er et nybrud i forhold til klassiske arbejdstidsaftaler. 
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Aftalen præciserer et forpligtigende samarbejde, hvor samarbejdet mellem 
kreds og forvaltning og særligt tillidsrepræsentant og skoleleder skal medvirke 
til større indsigt, gennemsigtighed og indflydelse på planlægningen af lærernes 
arbejdstid. Konkret skal samarbejdet munde ud i en skoleplan, samt at der på 
opgaveoversigterne som minimum skal angives forberedelsestid og tid på op-
gaver, der skønnes til minimum 60 timer, og at skolerne skal opgøre lærernes 
arbejdstid kvartalsvis. Vigtigst af alt lægger aftalen op til, at der kan laves lokale 
aftaler, der konkretiserer A20 lokalt, hvor opgørelsen af lærernes arbejdstid 
repræsenterer en reel værdi i denne forhandling. 
 
Ved urafstemningen blandt medlemmerne blev resultatet et ja til A20. Afstem-
ningsresultatet viste også, at der var en stor andel af lærerne, der var skeptiske 
over for aftalen. De tvivlede på at den reelt vil medføre forbedringer af lærernes 
arbejdstid, hvilket er en forståelig skepsis set i lyset af forløbet siden 2013.  
 
De kommende år vil vise, om A20 gennem styrket samarbejde og indsigt og 
gennemskuelig i arbejdstiden, vil medvirke til at forbedre vilkårene for lærerne 
og børnehaveklasselederne ude på skolerne. 
 
I forlængelse af præsentationen af A20, valgte formanden Anders Bondo at 
annoncere, at han efter 18 år som formand for Danmarks Lærerforening, i for-
bindelse med kongressen i september, ville træde tilbage som formand. 
Dette medførte et kampvalg om formandsposten, hvor Gordon Ørskov Mad-
sen, Morten Refskov og Anders Liltorp stillede op som formand. 
Ishøj Lærerkreds stemte i den forbindelse på Morten Refskov, som tabte kne-
bent til Gordon Ørskov Madsen på kongressen, der blev afholdt i Falkonercen-
teret i en meget amputeret udgave. Coronasituationen gjorde, at man afkortede 
kongressen til en enkelt dag og med en lang række tiltag for at overholde sund-
hedsmyndighedernes anbefalinger. Kort efter kongressen blev Morten Refskov 
en del af forretningsudvalget, og er i dag formand for Overenskomstudvalget, 
hvilket må vurderes som en klog beslutning set i lyset af det tætte kampvalg. 
 
Efter den amputerede kongres blev det besluttet at afholde en digital kongres 
d. 8. december, hvor de punkter, der ikke blev behandlet til den forkortede or-
dinære kongres, skulle behandles. Det vakte en intern diskussion om nødven-
digheden af dette, set i det lys, at en debat, om de emner der skulle løftes, 
kunne være svær at få digitalt. 
Afholdt blev kongressen, og erfaringen var, at en formel kongres egner sig dår-
ligt til en digital version, og at diskussionerne døde ud i en meget lang dag 
foran skærmen, med tekniske og mentale udfald. Punkterne der især skulle 
diskuteres var ”Gearet til fremtiden”, der er et internt punkt i foreningen om, 
hvordan vi udvikler denne og hvor meget, der skal centralt dikteres, al den 
stund at vi som lokale kredse, er juridisk selvstændige enheder. Der var ikke 
nogen konklusion på dette ud over, at der er opsat pejlemærker, som Hoved-
styrelsen arbejder videre med frem mod næste kongres. 
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Lokalaftale: 

 
Med A20 kunne vi i Ishøj endelig komme videre med vores lokale forhandlinger 
om en lokalaftale, som vi havde været stillet i udsigt i en del år, efter først OK18 
og dernæst lærerkommissionen og periodeforhandlingerne havde udskudt 
disse forhandlinger. 
 
Forvaltningen og Ishøj Lærerkreds satte sig i oktober sammen og lavede en 
procesplan og en møderække for samarbejdet på skole og kredsniveau, hvor 
tillidsrepræsentanterne og skolelederne sammen med forvaltning og kreds, 
gennemgik A20 og de ønsker, parterne havde til konkretisering i en lokalaftale. 
 
Ishøj Lærerkreds’ ønsker til forhandlingerne blev til efter en længere møde-
række i kredsstyrelsen, der startede tilbage i januar 2020. Vi havde ligeledes 
planlagt en række faglige klubber, hvor I kunne komme med jeres ønsker, men 
vi var knap nok kommet i gang inden Coronasituationen satte en stopper for 
dette. På den baggrund udarbejdede vi en video og i forlængelse heraf et spør-
geskema, hvor I kom med jeres tilbagemeldinger, på hvad der var vigtigst i 
forhandlingerne om en lokalaftale.  
Kort fortalt var ønsket om fleksibilitet og sikring af forberedelse i form af en 
faktor eller minimumspulje det væsentligste, hvilket gennem hele forhandlings-
forløbet var vores rettesnor. 
 
Vi har haft et fint forløb med forvaltningen, hvor knasterne ikke overraskende, 
var netop disse punkter. Forvaltningens ønske om at lederne kunne fordele 
forberedelse, og vores ønske om at sikre et rimeligt forhold, der var gennem-
skueligt, var det vi strandede på, da vi var meget langt fra hinanden.  
På baggrund af tilbagemeldingerne fra jer og tillidsrepræsentanterne, har vi 
gennem hele forløbet arbejdet på at skabe større fleksibilitet og sikre gennem-
skuelige og rimelige rammer omkring forberedelsen. 
I skrivende stund kan vi ikke skrive nærmere om, hvor langt vi er, men vi for-
venter at kunne melde noget endeligt ud i uge 10. 
 
 

OK21: 

 
Overenskomstforhandlingerne på det kommunale område blev afsluttet i fe-
bruar måned, og tilbage står vi med et resultat, som vi som medlemmer skal 
stemme om efter denne beretning er skrevet. 
 
Kort opsummeret er denne blevet til midt i en krise, hvilket har gjort det yderst 
begrænset, hvad der har været økonomisk muligt at få hjem ved denne Over-
enskomstforhandling. 
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Inden forhandlingerne begyndte, var målet at holde reallønnen, idet der var 
reel frygt for, at vi kunne risikere, at denne ville falde, pga. usikkerhed om den 
økonomiske udvikling, faldende lønudvikling på det private arbejdsmarked og 
en Coronaregning, der endnu ikke er betalt. 
 
Det kan i sig selv kan lyde uambitiøst, men i en krisetid, hvor de offentlige løn-
ninger skal være under den private lønudvikling, var der en stor risiko for, at vi 
reelt kunne stå over for en lønnedgang, idet de offentlige lønninger automatisk 
reguleres i forhold til de private igennem reguleringsordningen. 
 
I det lys er det tilfredsstillende, at vi holder vores realløn og får en mindre løn-
stigning over de kommende tre år, der dog ikke er på højde med resultatet fra 
OK18, hvor vi oplevede, at lønnen steg med 6,06 %, samtidig med at forbru-
gerprisindekset steg med knap 2 %, altså en reallønsfremgang på lidt over 4 
%. 
 
Det der afgør, hvor meget der er til de samlede forhandlinger på hele det kom-
munale område, også kaldet rammen, sættes normalt med afsæt i resultatet 
på det statslige område, som forhandles inden det kommunale område. 
 
Den kommunale ramme blev større end den statslige, hvilket dermed betyder, 
at vi i løbet af den kommende overenskomstperiode får en mindre procentvis 
lønforhøjelse som samlet gruppe, altså SOSU, pædagoger, sygeplejersker, 
lærere osv. 
Herudover er 0,5% af den samlede ramme lagt ud til forhandlinger i de enkelte 
organisationer, hvilket i sammenligning med tidligere år er et relativt stort tal.  
 
I vores forhandlinger endte størstedelen af vores organisationsmidler at gå til 
at hæve fritvalgsordningen fra 0,83% til 1,38%, der kan udbetales som løn eller 
indbetales på pensionen. Herudover er der blandt andet afsat mindre midler til 
videreførelse af arbejdsmiljøprojekter og en mindre lønstigning på 2000 kr. år-
ligt til børnehaveklasselederne. 
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi, DLF, havde ønsket, at man 
havde udskudt dette års forhandlinger til næste år, idet udsigten til at forhandle 
i en periode med forventet mere økonomisk positiv udsigt, ville give bedre for-
udsætninger. Dette lod sig dog ikke gøre, idet to organisationer i Forhandlings-
fællesskabet insisterede på at forhandle nu, da de havde en forventning om, at 
de med baggrund i Coronakrisen kunne sikre deres medlemmer en større løn-
fremgang. Det kan vi konstatere at de ikke lykkedes med. 
 
Alt i alt er resultatet, og særligt tiden taget i betragtning, bedre end frygtet, idet 
vi trods alt vil opleve en reallønstigning i en usikker tid. Sammenholdt med sid-
ste OK-forhandling, hvor vi endte med en reallønsfremgang på 4 %, har vi et 
godt udgangspunkt frem mod næste OK-forhandling, hvor det økonomiske 
bagtæppe forhåbentlig er noget bedre. 
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Udligningsreform og det forpligtigende samarbejde: 

 
Ishøj Kommune fik med udligningsreformen tilført yderligere midler samtidig 
med, at hovedstadstilskuddet frafaldt, hvilket betyder, at der i de kommende år 
vil være et større budget til den demografiske udvikling med flere børn og æl-
dre. Det skal gerne medføre, at kommunerne kan planlægge mere langsigtet, 
idet udligningen ikke kommer til at svinge så meget som tidligere. 
 

Udligningsreformen havde også en prosadel, der handlede om det forpligti-
gende kommunale samarbejde, der blev indført i forbindelse med kommunal-
reformen i 2007. Mindre kommuner som Ishøj, Vallensbæk, Dragør og Tårnby, 
fik dengang lov at forblive selvstændige kommuner, under forudsætning af at 
skulle indgå i forpligtigende kommunalt samarbejde, hvor Ishøj og Vallensbæk 
har skulle opnå stordriftsforlede gennem opgaveløsning sammen. På vores 
område har det drejet sig om specialundervisning, hvor Kirkebækskolen og 
PPR har været drevet af Ishøj. 
 
Vi har siden aftalen blev offentliggjort været i dialog med tillidsrepræsentanter, 
MED og forvaltningen omkring den usikkerhed, det har medført personligt så-
vel som fagligt for de medarbejdere, der risikerer at blive virksomhedsoverdra-
get til Vallensbæk. 
Det har udmøntet sig i et dialogforum, hvor vi har siddet sammen med kommu-
naldirektørerne fra begge kommuner og løbende givet medarbejdernes per-
spektiv på skilsmissen mellem kommunerne. 
 
Vi har I forløbet taget kontakt til Social- og Udenrigsministeriet og udtrykt be-
kymring for tidshorisont og faglighed for vores, såvel som de øvrige persona-
legrupper, og det er vores opfattelse at dette, sammenholdt med et politisk pres 
om vished, har medført, at der er sat fart i processen for afklaring. Afklaringen 
blev, at man ville dispensere for stort set alle områder. 
 
Vi er nu der, hvor der har været afgivet høringssvar til tid og proces, og vi får i 
slutningen af marts en udmelding på, hvornår skilsmissen skal effektueres. Fra 
medarbejdersiden har der været udtrykt ønske om 1.1.2022 for at sikre en or-
dentlig proces, der sikrer, at man er helt klar på dagen. Det er også vigtigt, at 
der meldes ud, så snart man kender datoen, hvor mange funktioner og stillin-
ger, der skal overdrages, og får startet processen med medarbejdersamtaler, 
så der kan komme afklaring for medarbejderne. 
 
For medarbejderne på Kirkebækskolen er det hele skolen, der overdrages og 
det vil ikke få ansættelsesmæssige konsekvenser, om man fremskynder pro-
cessen, så det bliver til skoleårets start i august frem for ved årsskiftet, er også 
en mulighed. 
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Budget og finanslov: 

 
På baggrund af udligningsreformen var årets budget i Ishøj, i modsætning til 
de sidste mange år, ikke et år, hvor der skulle spares. I vores høringssvar og 
til mødet med borgmesteren slog vi, såvel som de øvrige organisationer på, at 
de sidste års besparelser det skulle genoprettes og at der bør fokuseres på 
forebyggelse og tidlig indsats på børneområdet. Konkret ønskede vi, at man I 
CBF genoprettede tidligere nedlagte funktioner og styrkede indsatsen. Herud-
over ønskede vi, at tosprogskoordinatoren blev genoprettet, samt at familie-
klasserne blev genetableret. Sidstnævnte kom med i budgettet, som en mulig-
hed for at etablere familieklasser på Gildbroskolen og Vejlebroskolen. 
 
I forbindelse med finansloven blev der afsat midler til et generelt løft af folke-
skolerne på landsplan, der skal medføre ekstra lærerstillinger på skolerne. Sid-
ste år valgte man at fordele midlerne, svarende til 2 lærerstillinger, ud på alle 
skolerne, hvilket vi påpegede var en uheldig fordeling, idet de dermed ikke 
nødvendigvis gik til ekstra lærerstillinger. I år er det imidlertid lykkedes at på-
virke dette og de knap 3 ekstra lærerstillinger, vil blive prioriteret på 3 skoler, 
så vi dermed sikrer, at der kommer ekstra lærere ud på skolerne. 
 

Arbejdsmiljø: 

 
Normalt plejer der at være en årlig temadag for arbejdsmiljørepræsentanter, 
tillidsrepræsentanter og skoleledere, men grundet Coronasituationen er dette 
blevet aflyst, hvilket er ærgerligt, da det plejer at være en udbytterig dag for 
alle parter. Vi håber på, at denne tradition kan genoptages igen til næste år. 
På skolerne har Coronasituationen naturligvis været det altoverskyggende 
emne. Det har været i forhold til smitte og de foranstaltninger, der har skullet 
tages og ikke mindst i forhold til anmeldelse af dette, som arbejdsskade med 
henblik på evt. senfølgeskader. Det psykiske arbejdsmiljø har over en bred 
kam været udfordret af uvished, uforudsigelighed og for nogens vedkommende 
frygt for smitte.  
 
Herudover har der været en del besøg af Arbejdstilsynet rundt om på skolerne 
og på rådhuset i år, der i forskelligt omfang har kastet et opfølgende arbejde af 
sig, som arbejdsmiljørepræsentanterne deltager i. 
 
Det er vigtigt igen at huske på, at hvis man kommer til skade, bliver smittet på 
arbejdspladsen eller oplever en voldsom episode, skal der laves en arbejds-
skadeanmeldelse og AMR eller TR skal sikre, at både den tilskadekommen og 
kredskontoret får en kopi. 
Dette for at sikre, at dokumentation findes, hvis der sker yderligere i sagen og 
Danmarks Lærerforening skal inddrages.  
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Samarbejdet med Ishøj Kommune: 

 
I det daglige er det skolelederne, sekretærerne og HR-afdelingen/Center for 
ledelse og strategi, kredskontoret samarbejder mest med. Det er oftest i kon-
krete personsager, men ikke mindst i forbindelse med arbejdet i HovedMED, 
hvor kredsformanden deltager, foruden deltagelse i forskellige arbejdsgrupper 
omkring personalepolitiske retningslinjer og dialogforum om skilsmissen med 
Vallensbæk. 
 
Der er faste møder med centerchefen, hvor vi tager udfordringer og muligheder 
som I oplever i hverdagen op, og forsøger ad denne vej at være med til at 
nuancere billedet af den hverdag, som lærerne oplever, og forhåbentlig kvalifi-
cere skolechefens beslutningsgrundlag. Velfærdsdirektøren, Lisbet Lentz gik i 
løbet af sidste år på pension, og i den forbindelse er Alberte Burgaard blevet 
ansat i hendes stilling. Hun har været og skal fortsat rundt på skolerne og blive 
klogere på, hvilken hverdag vi har med at gøre. Det er indtrykket, at hun er en 
lyttende direktør, og at vi kan tilgå hende, hvis vi oplever, at der er sager eller 
indstillinger til Byrådet, som vi gerne vil nuancere.  
 
I Fælles og HovedMED har Corona ligeledes fyldt en del, og særligt de mange 
skiftende udmeldinger, har givet anledning til en øget mødeaktivitet. Vi har spe-
cielt i forbindelse med nedlukning og genåbning forsøgt at gøre opmærksom 
på udfordringerne, som I og tillidsrepræsentanterne har meldt ind. Det har væ-
ret meget op ad bakke, for ikke at sige umuligt at få kommunen til at fravige de 
centrale udmeldinger, hvor man har valgt en tilgang, at man lægger sig helt op 
ad disse og ikke fraviger. Det kan der på nogle områder være en vis logik i, 
men når vi oplever modsatrettede udmeldinger, som f.eks. mødeaktivitet på 
arbejdspladserne og som privatpersoner, kan det være svært at se fornuften i 
f.eks. at insistere på at afholde fysiske møder, der ikke kan betegnes som by-
dende nødvendige.  
 
Ligeledes har snakken om brug af nødundervisningsbekendtgørelsen fyldt en 
del i forhold til at fravige timetal i fagene, testning af kollegaer, lade ordblinde-
klasserne og gruppeordningerne i et eller andet omfang være fritaget for at 
skulle møde ind til fysisk undervisning, bruge erfaringerne fra foråret og køre 
mindre hold og sætte fagligheden fri på skolerne og afkorte skoledagene.  
 
Det har i den anledning været afgørende at kunne give vores oplevelser videre 
til hovedforeningen, som vi kan konstatere, tager det med videre til centralt 
hold. 
 
Nu er håbet, at den netop vedtagne hjælpepakke til skoleområdet kan med-
virke til, at skolerne sættes mere fri til at håndtere det faglige og trivselsmæs-
sige efterslæb, som det sidste år har medført. 
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Det forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest: 

 
Vi har et godt samarbejde i Hovedstaden Vest – sammenslutningen af kredse 
på Vestegnen, hvor vi har diskuteret løsninger på arbejdet med A20, arbejds-
miljø, Coronaudfordringer, sagsbehandling og aktuelle politiske sager, hvor je-
res virkelighed er afgørende at få bragt videre til hovedstyrelsen.  
 
Mødefrekvensen for alle disse møder er i omegnen af 16 møder årligt. 
 

Fremtidigt virke: 

 
I det forgangne år ønskede vi at have fokus på nedenstående områder ud over 
det daglige arbejde med sagsbehandling, samarbejde med forvaltningen og 
hovedforeningen: 
 

• Lokalaftale for lærerne i Ishøj Kommune. 

• Ny Start samarbejdet med skolelederne og forvaltningen. 

• Periodeforhandlingerne. 

• Medlemsaktiviteter. 

Vi nåede lige akkurat at afholde et medlemsarrangement, hvor Abdel Aziz Mah-
moud holdt et foredrag om integration, inden Corona lukkede alt ned. Således 
blev generalforsamlingen ligeledes først skubbet og sidenhen afholdt digitalt 
som den ligeledes bliver i år og medlemsweekenden har vi også måttet måtte 
skubbe et år. 
 
Ny Start, periodeforhandlingerne og samarbejdet fik vi samlet op på og fik det 
vekslet til A20. I den forbindelse har vi haft et fint forløb med skolelederne og 
forvaltningen om, hvordan A20 kunne konkretiseres i en lokalaftale, som vi hå-
ber kan stemmes hjem i Byrådet inden generalforsamlingen. 
 
Det fremtidige arbejde i 2021 bliver med fokus på at få implementeret A20 og 
forhåbentlig også vores lokalaftale og få udviklet det samarbejdssport som A20 
bygger på.  
I den forbindelse er det værd at sige, at vi ikke forventer, at A20 kommer til at 
køre gnidningsfrit fra år 1, men det er vores forventning, at vi ad åre, vil kunne 
udvikle det samarbejde, så I kommer til at opleve større inddragelse og gen-
nemskuelighed i jeres arbejdstid. 
 
Herudover håber vi, at vi kan tage revanche på medlemsaktiviteterne, så snart 
vi rammer en mere permanent normalitet, der tillader dette. 
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Kontorets arbejde: 

 
Til generalforsamlingen sidste år, blev kasserer Véronique Beugras valgt som 
næstformand også, så hun nu varetager begge poster. 
 
Kredskontoret har været bemandet i hele Coronaperioden, men i perioder kun 
med nødbemanding for at minimere risiko for smitte. Vi har dog stadig været til 
at få fat i, da vi har arbejdet hjemmefra, og som man kan læse i denne beret-
ning, har der været rigeligt at se til. 
 

Skolerne: 

 
Gildbroskolen: 
 
Som alt andet i dette år, har dagligdagen på Gildbroskolen været præget af 
Covid-19. Året startede med, at vi fik ansat en ny leder. René begyndte 1. marts 
og nåede derfor at fungere som skoleleder 2 uger, inden landet lukkede ned i 
marts. Midt i nedlukningen var hele vores MED-udvalg på kursus. Det kursus 
må vi genoptage, når det bliver udbudt igen. 
 
Det har været en meget anderledes begyndelse for både en ny leder og en ny 
TR. Jeg håber, at samarbejdet kan få et andet fokus, når der ikke længere skal 
tales om Corona-restriktioner. Især bliver det spændende at se, hvordan vi får 
den nye arbejdstidsaftale (A20) implementeret. Det bliver nyt for alle parter. 
 
Vi sagde farvel til en lærer, der gik på pension, og en læsevejleder der valgte 
at flytte tilbage til sin fødeegn. I læsevejlederens stilling har vi ansat Linda, som 
virker til at være faldet rigtig godt til på skolen. Derudover har vi ansat Lars til 
vores autismeklasse, og også her virker det som om, at samarbejdet er godt. 
 
Desuden har vi sagt farvel til en afdelingsleder, der havde fået job tættere på 
sit nye hjem. Denne stilling bliver ikke genopslået, da vi som skole stadig har 
et faldende elevtal, og vores specialklasser udfases, så vi nu er i gang med en 
proces om at gå fra en skole med 3 afdelinger til 2 afdelinger. Dette vil i det 
kommende år nok give nogle udfordringer, men det giver samtidig også mulig-
heder for et tættere samarbejde. 
 
Som vanligt kan man ikke nå gennem et år uden barsler og længere sygemel-
dinger. I den forbindelse har kolleger været gode til at hjælpe med at få det 
store puslespil til at gå op. 
 
TR-rollen har i det forgangne år båret meget præg af læring. Udskydelse af 
TR-uddannelsens kursusgange og sidste del gennemført online, har gjort det 
sværere at holde fokus på de opgaver, der var planlagt. 
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Da jeg begyndte sidste år, havde jeg flere snakke med lærere, der havde brug 
for at få luft for frustrationer eller få en uvildig holdning/råd. Det har jeg ikke 
oplevet så meget af i år. Om det er pga. den tid, vi befinder os i nu, eller om 
der er færre problemstillinger, ved jeg ikke. Jeg står altid til rådighed med indi-
viduel vejledning og støtte til professionelle eller personlige problemstillinger. 
 
Jeg ser frem til, at vi på et tidspunkt kan samles alle medarbejdere. 
 
Tobias Basse 
 
 
Vejlebroskolen:  
 
Vi så frem til vores arbejde med nye visioner for skolen med fælles internat for 
hele personalet på Konventum Konferencehotel i Helsingør - planlagt til det 
tidlige efterår, men det blev udsat til medio marts grundet Corona - og det er 
så stadig uvist, om det kan gennemføres. 
 
Igen i år har vi fået nye lærerkolleger til det nye skoleår - 3 fra årets start og 2 
mere i efteråret og det har igen sænket vores gennemsnitsalder. 
Vi ser frem til en god kommunal startordning for nyuddannede lærere med fa-
ste mentorer m.m. til hjælp for nye læreres skolestart. 
 
I indeværende skoleår har vi 3 kolleger på barsel og vi har igen oplevet det 
svært at rekruttere nyt personale (Ishøj Kommune er tilsyneladende ikke spe-
cielt attraktiv som arbejdsplads for lærere). 
 
Corona:  
At arbejde hjemme er vi voksne efterhånden vænnet til og møder kan klares 
via Meet osv. - men det kan føles ensomt ikke at mødes med sine kolleger.  
 
De små elever har det svært med fjernundervisning, de store er mere selv-
hjulpne og kan meget på Chromebook - undervisningen i praktiske fag er rigtig 
svær at gennemføre pr. computer. 
Men det, der føles mest belastende er, når eleverne giver udtryk for, at de føler, 
det er hårdt - de savner virkelig deres klassekammerater, den fysiske under-
visning på skolen, deres dagligdag og de spørger: Hvor længe vil det vare?  
Hvornår må vi mødes igen? og 9. årgang føler sig usikre på, hvad der vil ske 
med afgangsprøverne? 
 
Og mere generelt: Hvad har det så betydet for undervisningens kvalitet? - for 
elevernes læringsudbytte?   
 
Vi må håbe undervisningsministeren, DLF og Skolelederforeningen når frem til 
en ordning, der tager højde for den mærkværdige undervisningssituation, som 
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alle elever har stået i - fra påsketid 2020 til sommerferien og siden hen fra 9. 
december og de første måneder i 2021. 
 
Alice Taasby 
 
 
Vibeholmskolen: 
 
2020 stod som hos de fleste andre i Coronaens tegn med deraf følgende ud-
fordringer og frustrationer.  
Vi kom hurtigt i gang og fik lagt om til onlineundervisning, og der blev tænkt 
mange kreative tanker. Indskolingen skulle finde på måder at kommunikere 
med eleverne og holde snor i, om alle var skoleaktive. Mellemtrinnet skulle 
bruge deres Chromebooks på en helt anden måde. Da de mindste elever kom 
tilbage på skolen, opstod der nye udfordringer. Nogle kolleger skulle balancere 
mellem at være på skolen og samtidig have onlineundervisning med de større 
elever. Andre fik nye opgaver pga. nødundervisningen og kravet om at dele 
klasserne for at kunne holde eleverne fysisk adskilt i forhold til regulativerne. 
For udskolingen var der desuden bekymring omkring afgangsprøverne og i det 
hele taget ønsket om at se sine elever rent fysisk.  
 
Vi kom igennem det, og der blev lavet mange opfindsomme løsninger. Af-
gangsprøver blev erstattet af egne prøvelignende løsninger, så der i det mind-
ste blev noget prøveagtigt. Vi fik lov at mødes kollegialt udenfor på afstand, og 
efter ferien var situationen endda til, at vi kunne afholde et kontrolleret socialt 
arrangement. Ledelsen holdt telefonisk kontakt med de hjemsendte lærere. 
 
Generelt set er vi kommet rimeligt nådigt igennem forløbet. Fx skulle vi godt 
ind i efteråret, før vi måtte have de første hjemsendelser af klasser/lærere. For-
ældrene har været gode til at holde deres børn hjemme ved den mindste mis-
tanke, hvilket selvsagt har medført en del mere fravær end normalt, så rigtig 
mange ting har været vanskeliggjort også efter, at skolerne åbnede på ny.  
 
Informationsniveauet har været højt og godt, så det er der ikke en finger at 
sætte på, og stemningen har været fin. Folk har affundet sig med, at nu var det 
sådan, det var, men der skal ikke herske tvivl om, at trætheden er ved at ind-
finde sig.  
 
Der er mange fag, som har fået aflyst en del lektioner, fx de praktisk-musiske 
fag, og fysiske udfoldelser, forsøg og andre ting lader sig svært gøre i online-
undervisningen, såfremt det skal være meningsfuldt. Der har dog også været 
kreative forslag til, hvordan man kan gennemføre praktisk-musiske fag på af-
stand og i onlineundervisningen takket være et stort engagement fra lærere i 
de pågældende fag. Der er også det trivselsmæssige aspekt for klasserne, og 
så alle de arrangementer, der er blevet aflyst/ændret - introkurser, brobygning, 
praktikker osv.  Det kommer til at kunne mærkes og ikke kun i indeværende 
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skoleår, så vi ser fx frem til noget afklaring om, hvad det kommer til at betyde 
for blandt andet prøvefagene. 
 
De lange perioder med meget lidt “trafik” på skolen har til gengæld gjort, at der 
har kunnet gøres en del ved vores indendørsarealer. Vi har således nu to flotte 
midterhalsområder, der skriger på at blive taget i brug, når eleverne engang 
må være ude og arbejde uden voksentilsyn. Desuden har der kunnet foretages 
en masse småreparationer i klasserne.  
 
Vibeholmskolens arkitektur og indretning har gjort skolen “Corona-venlig”, da 
alle årgange har haft egen indgang, egen gård og mulighed for opdeling. Sko-
leledelsen, lærerne og skolebestyrelsen har vedtaget, at skolens indendørs-
arealer er forældrefrie, og at de kun må komme ind på skolen ved møder og 
lignende. Hoveddøren til skolen er fortsat låst for andre end medarbejderne.  
 
Vores kommende idrætshal med tilhørende SFO-lokaler er også så småt kom-
met i gang på det planlægningsmæssige område. Der er blevet afholdt møder, 
og vi ser frem til på sigt at blive inddraget i, hvordan den kommer til at se ud og 
kan indrettes pædagogisk fornuftigt. 
 
Der er fortsat udfordringer i forhold til at få rekrutteret lærere. Det gælder især 
“uden for sæson” altså midt i et skoleår. Velvillige kolleger byder sig fortsat til 
for at lukke hullerne de mest kritiske steder, fx med kort udsigt til afgangsprø-
ver, men vi må også bruge vikarer i stor udstrækning.  
 
Vibeholmskolen havde i løbet af 2020 besøg af Arbejdstilsynet 2 gange. I første 
omgang for at se nærmere på skolens fysiske rammer og anden gang for at 
lave fokuserede gruppeinterviews med fokus på psykisk arbejdsmiljø. Første 
gang fik skolen enkelte påbud, som nu er udbedret og godkendt af Arbejdstil-
synet.   
Ved deres andet besøg med gruppeinterviews fik skolen nogle vejledninger i, 
hvordan man kan tale om vold og trusler samt det store følelsesmæssige pres, 
det afstedkommer og hvordan man kan skabe en struktur blandt medarbej-
derne til at tale om det, som kan være svært.  Dette skulle vi have arbejdet 
videre med på en pædagogisk lørdag i november, men dette blev udsat pga. 
forsamlingsforbuddet grundet Corona. Det bliver spændende at få nogle red-
skaber til at arbejde med dette tema.   
 
Lotte Gilså er kommet til som leder for SFO og 0. klasserne i løbet af 2020.  
I lighed med tidligere år afholdes der så vidt muligt ugentlige møder mellem 
hhv. TR og leder samt AMR og leder, hvilket danner grundlag for en løbende 
god dialog og samarbejde. 
 
Morten Risager og Benjamin Olsson Nielsen 
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Ishøj Skole: 
 
Året 2020 vil blive et år som sikkert alle vil huske som et meget særligt år på 
grund af den nye Corona-virus. Den har på alle fronter også på skolen haft en 
enorm indflydelse på dagligdagen. Alle måtte vi til at tænke på nye metoder til 
at drive undervisning på. Dette synes jeg blev klaret til UG med kryds og 
slange. 
 
I det forgangne år har vi sagt farvel til en lærer, der ønskede at fratræde sin 
stilling. Vi fik, trods et snævert ansøgerfelt, ansat en erfaren lærer. De få kvali-
ficerede ansøgere ser desværre ud til, at blive den virkelighed, vi fremadrettet 
kommer til at agere i, hvis ikke arbejdsforholdene i Ishøj skolevæsen gøres 
mere attraktive. 
 
På personalefronten har der også i indeværende år været løbende omvæltnin-
ger, hvor det til tider har været nødvendigt at tænke kreativt, for at få lukket 
nogle huller, når kolleger af forskellige årsager skal være væk midt i skoleåret 
eller rammes af længerevarende sygdom. Disse udfordringer blev atter i ud-
strakt grad klaret ved, at lærerne i en periode påtog sig et øget timetal. Det er 
en udfordring at tiltrække kvalificeret arbejdskraft især i løbet af skoleåret.  
 
Der var også i 2020 indskrevet så mange børn i den nye børnehaveklasse, at 
den måtte deles i to. Dette betyder, at der ikke er plads i det nye indskolingshus 
til hele indskolingen. Denne er en problematik, der ifølge prognoser for børne-
tallet, ser ud til at blive større i de kommende år. 
 
Personalet på Ishøj Skole var, som alle andre lærere, stadig ”trætte” på grund 
af arbejdspresset. Ledelsen viste også i 2020, en forståelse over for kolleger, 
der føler sig ekstra presset, og har forsøgt at give disse lidt luft i hverdagen.  
Arbejdstiden er stadig en af de væsentligste faktorer til, at medarbejderne føler, 
at de har en yderst stresset hverdag. Dette skyldes bl.a. den manglende tid til 
individuel forberedelse og det store antal øvrige arbejdsopgaver.  
 
De mange udefrakommende krav til, hvorledes vi skal varetage vores under-
visning, samt store forventninger til dokumentation af vores arbejde fx Mee-
book, elevplaner, læringsmål, abc-model mm, er også medvirkende til at 
stresse medarbejderne, da tiden stadig kun kan hentes et sted fra, og det er i 
forberedelsen til undervisningen. 
Det stigende antal inkluderede elever, øger endvidere behovet for ekstra res-
sourcer, hvilket ikke altid kan honoreres, dette presser også de involverede 
lærere voldsomt. 
  
Ledelsen på skolen er lydhøre overfor lærernes ønsker om mere luft i daglig-
dagen. De har derfor igen i år, for at lette ”presset”, nedsat antallet af lærer- og 
personalemøder. 
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Alle på Ishøj Skole har også i år - efter udleveringen af opgaveoversigten – 
været inde hos skolens ledelse, hvor det var muligt for medarbejderen at 
komme med kommentarer til opgaveoversigten. Dette førte efterfølgende til 
mindre justeringer af arbejdsopgaver i nogle af lærernes opgaveoversigter. 
 
TR-rollen har også i det forgangne år, båret meget præg af en individuel vej-
ledning og støtte i forbindelse med personlige problemstillinger. Når disse pro-
blemstillinger har involveret ledelsen, har det heldigvis også i indeværende år 
foregået ved en positiv og konstruktiv dialog. 
 
Claus Rasmussen 
 
 
Kirkebækskolen: 
 
Skolen har været udfordret på flere fronter i løbet af det seneste år.  
Skolen har, som alle andre, været begrænset af COVID-19 og andre varianter 
af Corona, siden februar 2020, hvor de første varsler kom frem. Der har været 
udfordringer med økonomisk tilpasning af økonomien i foråret 2020. Og vi har 
svævet i en uvished om et ejerskifte, da vi har udsigt til at blive overdraget til 
Vallensbæk Kommune.  
 
Corona-situationen: 
Skolen har været nedlukket i foråret, men der var mulighed for nødpasning. 
Der skete en struktureret tilpasning til Corona-situationen således, at vi søgte 
at etablere bobler på skolen, som har skullet begrænse en eventuel smitte-
spredning, såfremt der kom virus på matriklen. Samtidig indførte skolen restrik-
tioner med hensyn til afspritning, håndvask og afskærmning i form af mundbind 
og visir. Besøgende på skolen blev betydeligt begrænset og der blev planlagt 
et nødberedskab, som begrænsede antallet af personer som var samlet til det 
mindst mulige.  
 
Alle disse tiltag skete i tæt samarbejde mellem ledelse og LokalMED. Ledelsen 
har været i direkte kontakt med sundhedsmyndighederne - særligt styrelsen for 
patientsikkerhed - gennem hele processen og proforma med forvaltningen.  
Der har gennem hele perioden været få udbrud af virus på Kirkebækskolen, 
men vi har været relativt forskånede, sammenlignet med andre skoler i kom-
munen. OG restriktionerne har været effektfulde til at inddæmme virus og for-
hindre smittespredning på skolen.  
 
Mange af restriktionerne blev fastholdt efter skolen blev genåbnet i foråret 2020 
og frem til 18. januar 2021, hvor skolen fik nye restriktioner i form af en maximal 
fremmødefrekvens på 15 % for både elever og personale.  
 
Tilpasning af økononien: 



 
 

18 

Kirkebækskolen har haft et fald i elevtallet, og der var i foråret 2020 ikke udsigt 
til at tallet vil rette sig op indenfor de kommende år. Derfor besluttede ledelse 
og forvaltning, at der var behov for en tilpasning af økonomien - herunder per-
sonalet. Afklaringen skulle ske under Corona-nedlukningen, så drøftelser og 
kommunikation omkring en reduktion på 2-3 mio. kr. skulle ske virtuelt.  
LokalMED blev inddraget i afklaring af hvorledes kriterierne for afskedigelser 
skulle ske, men selve beslutningen og rammen var en ledelsesbeslutning.  
Processen var selvsagt utryg for hele personalet, og lærerne var selvsagt også 
hårdt belastede af situationen. Dertil lå det element, at der ikke var mulighed 
for at mødes og tale sammen i lærergruppen. Heller ikke ledelsen havde, grun-
det COVID-19 restriktionerne, mulighed for at kommunikere optimalt og være i 
dialog med personalet omkring proces og indhold.  
Resultatet blev, at 3 lærere skulle afskediges. En lærer meldte sig og fik udsat 
sin afskedigelse til udgangen af december, hvor hun gik på pension. 2 andre 
kvalificerede lærere blev afskediget.   
Der har gennem de seneste 8 år været en forholdsvis neddrosling af lærerres-
sourcer på Kirkebækskolen i forhold til andre faggrupper. Dette er problemati-
seret overfor ledelsen, og der er forståelse for, at der på sigt bør ske en gen-
opretning.  
 
Ny arbejdsgiver: 
Folketinget åbnede, i forbindelse med aftalen om udligningsordning fra 2019, 
for at det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk kunne ophøre. 
Det betyder, at der er mulighed for, at enten Vallensbæk eller Ishøj kan over-
tage hele ansvaret for Kirkebækskolen - drift og bygninger. Der har fra skolens 
side været et ønske om en afklaring, da en overdragelse var dateret til 
1.1.2021. og jo mere vi nærmede os denne dato uden afklaring, des mere steg 
frygten for en forhastet beslutning uden den fornødne opmærksomhed på kva-
litet i forbindelse med overdragelsen.  
Nu skriver vi januar 2021, og der er fortsat ingen afklaring - bl.a. fordi Folketin-
get ikke har færdigbehandlet lovgrundlaget. Men der er igangsat dialog med 
Vallensbæk Kommune omkring praktiske foranstaltninger.  
En flytning til Vallensbæk betyder, at lærerne på Kirkebækskolen vil blive over-
ført til Vallensbæk Lærerkreds, når vi kender en overdragelsesdato.  
Der har været dialog mellem TR på Kirkebækskolen og kredsformanden i Val-
lensbæk Lærerkreds.  
 
Rekrutteringsproblemer: 
Kirkebækskolen har det forløbne år haft flere stillingsopslag slået op, som ikke 
har ført til ansættelser. Det gælder lærerstillinger. Det gælder også lederstillin-
ger, som er blevet gen- og gen-genopslået uden der er fundet en egnet kandi-
dat. Det bekymrer både ledelse og medarbejdersiden, og der tænkes sammen 
ind i forklaringer og løsninger fra begge sider. Situationen er aktuelt uafklaret.  
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Aktuelt dækkes STU kun med en lærerstilling - tidligere 2. Og siden foråret har 
2 afdelingsledere søgt væk. Begge disse stillinger er endnu ikke blevet besat, 
trods de gentagne stillingsannoncer.  
 
Hans Jørgen Frank 
 
 
Skolen på Ishøjgård: 
 
Ledelsen: 
Det var i 2019 blevet besluttet, at Ishøjgård skulle have ny ledelsesstruktur med 
en leder (skoleafdelingen), en souschef (familieværkstedet) samt en afdelings-
leder (aflastningen). Vores nye leder startede i januar og i løbet af kort tid fik vi 
også ansat en souschef. Nu var ledelsen fuldtallig, og de påbegyndte et ar-
bejde, hvor de fandt deres pejlemærker og værdier for hele gården. 
 
En af opgaverne er at få samlet hele Ishøjgård, så der arbejdes mere tværfag-
ligt mellem afdelingerne. Der er blevet nedsat en udviklingsgruppe, bestående 
af personale fra alle tre afdelinger, som skal finde ideer til samarbejde på tværs. 
Der er endvidere nedsat nogle arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med 
de ideer, der fremkommer. 
Derudover er der i samarbejde mellem ledelse, personale og en filmmaker, 
blevet lavet en fælles film om Ishøjgård samt en lille film fra hver afdeling. Disse 
kan ses på: 
 
https://xn--ishjgrd-ixa2o.dk/ 
 
Personalesituationen: 
Vi sagde farvel til en lærer i januar og igen en lærer i maj. Der blev ansat en 
lærer i januar, og i foråret fik vi ansat en lærer, en pædagog samt fik en pæda-
gog tilbage fra barsel. I august blev endnu en lærer ansat, hvilket betød, at vi i 
august startede op med fuldt hus.  
 
Pr. 1. januar 2021 stoppede en lærer, da vedkommende havde fundet et job 
nærmere sin bopæl. 
 
Der er i løbet af 2. halvår blevet ansat to pædagogmedhjælpere for en begræn-
set periode (sommer 2021) for at nedbringe vikarforbruget og i stedet have to 
faste personer, som eleverne kender. 
Dette har medført en langt større tryghed for eleverne, når der har været faste 
voksne i gruppen. 
 
Personalet har samlet gennemgået et kursus med en konsulent og underviser, 
Jacob Lentz, i “Low arousal” i løbet af året. Det har været udsat nogle gange 
pga. Corona-situationen, men det lykkedes trods restriktioner at få det gen-
nemført på forsvarlig vis. 

https://ishøjgård.dk/
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Opgaveoversigterne: 
Alle fik udleveret deres opgaveoversigt inden vi gik på sommerferie, og vores 
skoleleder havde forinden haft en samtale omkring opgaveoversigten med hver 
enkelt lærer. 
 
Faglig klub: 
Der er i år kun blevet gennemført et enkelt faglig klubmøde, hvor kredsforman-
den deltog. Der blev aflyst to møder, det ene pga. Corona-nedlukningen og det 
andet pga. for få tilmeldte. 
 
Corona: 
Året 2020 har generelt set været et meget anderledes år pga. Corona, som har 
medført mange ændringer i løbet af året for såvel elever og personale. Det har 
været et år med mange nye udfordringer og et år, hvor man har måttet være 
ekstra kreativ, ekstra fleksibel, vedholdende, udvise godt humør samt yde et 
ekstra stykke arbejde. Et år der aldrig glemmes.  
 
Et år hvor, der mere end normalt på Ishøjgård, er blevet ændret på skemaer 
og planer for undervisningen. Personale og ledelse har arbejdet tæt sammen 
om disse udfordringer i gennem hele året. 
Ishøjgård var lukket ned sammen med alle andre skoler ved nedlukningen i 
marts.  
Ved 2. nedlukning i december forblev Ishøjgård åben. 
 
Trio: 
Trio-gruppen bestående på skolen af leder, Amr, TR for pædagogerne og TR 
for lærerne har haft løbende møder gennem hele året ca. hver anden uge, hvor 
der blandt andre emne er blevet arbejdet og debatteret i forhold til Corona og 
de løbende nye retningslinjer. 
Der er blevet arbejdet videre med forebyggelse af vold og trusler om vold, som 
arbejdstilsynet i 2019 havde sat fokus på. Der er blevet udarbejdet procedurer 
og retningslinjer i forhold til dette, og det ses og mærkes tydeligt i dagligdagen, 
at det er lykkedes at få det vendt, så der er langt færre indberetninger om vold 
eller trusler mod personalet.  
 
Kirsten Galsgaard 
 
 
Pensionistarbejdsgruppen:  
 
Arbejdsgruppen består af: Alice Giltoft, Jørgen Christiansen, Dan Sandager, 
Leif Nielsen, Carsten Lauridsen, Svend Christensen og Birgit Hansen. 
 
Der har ingen arrangementer været i år på grund af Corona-situationen. 
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Isfuglen: 

 
Marts 2020:  
 

• Aftale om afvikling af frihed og nødundervisning 

• Covid-19 i Ishøj 

• Generalforsamlingen 

• Lønregulering 

• Bemanding af kredskontoret 

 

Maj 2020: 
 

• Udligningsreformen 

• Genåbningens fase 2 

• Periodeforhandlingerne 

• Generalforsamlingen 

• Lønseddel 

• Ferievarsling 
 
Juni 2020: 
 

• Forpligtende samarbejde 

• Periodeforhandlingerne 

• Mulighed for nedsættelse af det ugentlige timetal for mellemtrinnet 

• Generalforsamling 

• Ferievarsling 

• Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse 
 
August 2020:  
 

• Urafstemning om arbejdstidsaftalen 

• Bemanding af kredskontoret 
 
November 2020:  
 

• Covid-19 i Ishøj 

• Lokalforhandlinger 

• Budget 2021 

• Lærermillionerne 

• Lønstigning og løntjek i uge 47 og 48 
 
 
Isfuglene kan læses hér: https://kreds18.dk/kreds-18/isfugle 

https://kreds18.dk/kreds-18/isfugle
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Kredsstyrelsen består af: 

 

• Kris Kolbjørn Nielsen Kredsformand 

• Véronique Beugras Næstformand 

• Véronique Beugras Kasserer 

• John Símoni  TR på Strandgårdskolen 

• Alice Taasby  TR på Vejlebroskolen 

• Tobias Basse  TR på Gildbroskolen 

• Morten Risager  TR på Vibeholmskolen 

• Claus Rasmussen TR på Ishøj Skole 

• Kirsten Galsgaard TR på Ishøjgård 

• Hans Jørgen Franks TR på Kirkebækskolen 
 

Derudover har TR fra CBF, Annemette Rasch mulighed for at deltage i kreds-
styrelsens møder. 
 
Det daglige arbejde varetages af FU, som består af formand, næstformand og 
kasserer.  
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Aldersfordeling:  

 
Aldersfordeling for lærere og børnehaveklasseledere:  
 

 
TJ-mænd:  10 
OK-ansatte: 258   
I alt: 268 
 

 

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70

TJ 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0

OK 5 33 29 31 33 47 37 20 23 0
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Aldersfordeling for lærere og børnehaveklasseledere fra 58 år og opefter: 
  

  
 
TJ-mænd:  10  
OK-ansatte:  33 
I alt: 43  
 
 
 

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

TJ 1 1 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0

OK 3 3 4 4 9 3 5 2 0 0 0 0 0
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2. Regnskab:  

 
Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond       

 Resultatopgørelse for året 2020     

          

   Budget  Realiseret   Realiseret  Realiseret  

 Note  2021  2020  2019  2018 

Indtægter:          

     Medlemskontingenter 1  1.170.000  1.165.993  1.178.264  1.265.446 

     AKUT-fond   168.000  167.917  175.340  170.000 

     Administration af særlig fond   11.886  11.752  11.459  11.346 

     Tilskud fra FTF   0  2.000  2.000  2.000 

     Deltagelsesgebyr   0  0  18.000  0 

     Indtægter i alt   1.349.886  1.347.662  1.385.063  1.448.792 

Variable udgifter:          

     Kontingenter 2  10.550  10.520  10.360  11.480 

     Styrelsesaktiviteter 3  16.700  10.109  25.928  22.726 

     Kredsaktiviteter 4  11.523  8.972  59.873  -33.119 

     Mødeaktivitet   22.000  22.239  22.281  20.507 

     Støtteaktiviteter 5  3.000  2.884  10.221  14.998 

     Kredsstyrelsen 6  862.034  850.799  878.347  863.500 

     Variable udgifter i alt   925.807  905.522  1.007.009  900.092 

          
Dækningsbidrag   424.079  442.140  378.054  548.700 

          

Salgsfremmende omkostninger          

     Informationsformidling 7  3.000  3.839  4.305  3.836 

          

Indtjeningsbidrag   421.079  438.301  373.749  544.864 

          

Administrationsomkostninger:          

     Gager 8  160.535  157.696  141.888  119.368 

     Personaleomkostninger 9  48.944  48.079  72.635  73.013 

     Administrationsomkostninger 10  78.200  78.304  111.306  126.684 

     Lokaleomkostninger 11  80.900  80.884  78.461  79.043 

     Administrationsomkostninger i alt   368.579  364.963  404.290  398.110 

          
Resultat før ekstraordinære beløb   52.500  73.338  -30.541  146.754 

          

Ekstraordinære udgifter:          

     Henlægg. til faglige klubber   0  0  0  0 

     Henlæggelse til EDB   0  0  0  0 

     Henlæggelse til Frederiksdal   50.000   72.860   70.000  40.050 

     Henlæggelse til frikøb   0  0  0  55.314 

     Henlæggelse til kopimaskine   0  0  0  20.000 

     Henlæggelse til faglige aktiviteter/ udd.  0  0  0  0 

    Henlæggelse til ekstern revision   0  0  0  0 

    Afskrivning   6.935  6.935  6.935  0 

Ekstraord. omkostninger   0  0  0  0 

Ekstraord. Indtægter   0  0,62  0  0 
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Resultat før renter   -4.435  -6.458  -107.477  31.390 

          

          

Forbrug af henlagte midler          

    Kopimaskine   6.935  6.935  6.935  0 

     EDB    0  0  0  5.000 
Renter:          

     Renteindtægter 12  -2.500  -478  3.660  6.332 

          

Driftsresultat Ishøj Lærerkreds 18   0  0  -96.881  37.722 

          

Resultat vedr. Særlig Fond:          

     Driftsresultat vedr. Særlig Fond 13  10000  9.408  10.359  10.143 

     Ekstraordinære indtægter 14  0  0  0  0 

     Renter vedr. Særlig Fond 15  -800  -415  376  573 

     Sekundære poster i alt   9200  8.993  10.735  10.716 

          

DRIFTSRESULTAT I ALT   9.200  8.993  -86.146  48.438 

          

          

     Aktiver  Aktiver   Aktiver 

          

 Note    2020  2019  2018 

Anlægsaktiver:          

          
Særlig Fond:          
     Ejendom 16    280.732  280.732  280.732 

     Indestående på bankkonto     252.358  243.072  277.679 

    Tilgodehavende     11.472  10.000  1.344 

Anlægsaktiver i alt     544.562  533.804  559.756 

          

Anlægsaktiver          

      Inventar     41.611  48.546   

Omsætningsaktiver:          
     Tilgodehavende kontingenter     94.826  92.755  97.075 
     Tilgodehavende fra DLF     0  0  587 

     Tilgodehavende Ishøj Kom.     0  0  0 

     Øvrige tilgodehavender     629  0  0 

     Indestående på bankkonto     1.549.559  1.615.216  2.020.925 

     Kontant beholdning     2.000  478  1.999 
     Til gode fra 18's Særlige Fond     17.120  15.355  52.042 

Omsætningsaktiver i alt     1.705.745  1.772.350  2.172.628 

          
Forudbetalinger:          
Andre forudbetalinger     6.371  7.737  13.605 

Forudbetalinger i alt     6.371  7.737  13.605 

          
AKTIVER I ALT     2.256.678  2.313.891  2.745.989 
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     Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

          

     Balance pr. 31. december 2020 
          

     Passiver  Passiver  Passiver 

          

     2020  2019  2018 

EGENKAPITAL:          

Egenkapital Ishøj Lærerkreds 18:          

     Saldo primo     712.730  809.612  771.890 
     Årets driftsresultat     0  -96.881  37.722 

     Egenkapital Ishøj Lærerkreds 18 i alt    712.730  712.730  809.612 

Egenkapital Særlig Fond:          
     Saldo primo     514.449  503.714  492.998 
     Årets driftsresultat     8.993  10.735  10.716 

     Egenkapital Særlig Fond i alt     523.442  514.449  503.714 

          

EGENKAPITAL I ALT     1.236.172  1.227.179  1.313.326 

          

GÆLD:          

Langfristet gæld:          

     Hensat skyldigt frikøb, 4 måneder    134.985  134.985  175.788 
     Hensat skyldigt frikøb, diverse     0  0  0 

     Langfristet gæld i alt     134.985  134.985  175.788 

          
Kortfristet gæld:          
     Ishøj Lærerkreds:          

     Ny start     34.019  50.000  50.000 

     Omkostningskreditorer     2.894  26.514  1.898 

     Skyldig A-skat     42.499  34.659  33.271 

     Skyldige feriepenge     0  0  792 
     Skyldig løn, andre     0  1.756  0 
     Skyldig Atp     0  284  568 

     Skyldig lønsumsafgift     2.946  2.871  4.953 

     Skyldig AMB     11.061  7.669  7.235 

     Skyldig pension     0  0  0 

     Skyldig gruppeliv     0  0  0 
     Skyldigt frikøb _t     153.380  205.965  232.599 
     Skyldig frikøb_k     421.113  472.089  698.579 

     Skyldigt kontingent DLF     0  0  0 

     Skyldig AKUT-fond     0  0  0 

     Skyldig Særlig Fond     10.000  10.000  0 

     Skyldig ekstern revision     7.500  7.500  7.500 
     Forudbetalt medlemskontingent     0  0  0 
     Hensat til Frederiksdal kursus     142.860  70.000  113.439 

     Hensat til EDB     0  0  0 

     Hensat til kopimaskine     36.130  43.065  50.000 

     Hensat til faglige akt.     0  0  0 

     Ishøj Lærerkreds i alt     864.401  932.372  1.200.834 

          



 
 

28 

     Særlig Fond:          

     Gæld til kreds 18     17.120  15.355  52.042 

     Hensat til revision      4.000  4.000  4.000 

     Særlig Fond i alt     21.120  19.355  56.042 

          

Kortfristet gæld i alt     885.521  951.727  1.256.876 

          
GÆLD I ALT     1.020.506  1.086.712  1.432.663 

          

PASSIVER I ALT     2.256.678  2.313.891  2.745.989 

          

   Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

          

         Noter 

          

     Realiseret   Realiseret  Realiseret 

     2020  2019  2018 

1. Medlemskontingenter          

Kontingenter indeværende år     1.165.993  1.178.264  1.265.446 

Kontingenter til gode primo          

Kontingenter til gode ultimo          

Kontingenter tidligere år          

Medlemskontingenter i alt     1.165.993  1.178.264  1.265.446 

DLF refusion     0  0  0 

Kontingenter tidligere år          

Samlede kontingenter     1.165.993  1.178.264  1.265.446 

          

     Ultimo  Ultimo   Ultimo 

Udvikling i medlemstal     2020  2019  2018 

Antal medlemmer fraktion 1     255  251  271 

Antal medlemmer fraktion 2     12  10  12 

Antal medlemmer fraktion 3     0  0  0 

Antal medlemmer fraktion 4     102  103  101 

Antal medlemmer fraktion 6     0  1  1 

Antal medlemmer i alt     369  365  385 

          

Til- og afgang          

Overflytning/udmeldelse     30  55  40 

Overflytning/indmeldelse     34  35  40 

Årets til- og afgang     4  -20  0 

          

Kontingentnedsættelse er i året 2020 bevilget 68 medlemmer     

          

Begrundelse af orlovstype kan specificeres således:  2020  2019  2018 

Børnepasningsorlov 50%    6  9  9 

Uddannelsesorlov 100%    0  0  0 

Orlov u/løn 100%    1  3  2 

Ledighed/dagpenge 50%    14  19  17 

Ny-dimitterede 100%    6  9  10 
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NY: startmedlemskab 2016 50%    6  10  5 

Andet 50%    5     

75 år 100%    30  26  26 

Kontingentnedsættelser i alt     68  76  69 

          

Udmeldelser: Strandgårdskolen  6  7  10 

 Vejlebroskolen  4  5  2 

 Vibeholmskolen  3  1  6 

 Kirkebæk  4  3  0 

 Gildbroskolen  3  5  1 

 Ishøj Skole  0  1  4 

 Ishøjgård  2  4  0 

 CBF    0  4  0 

 Forvaltning  2  2  0 

 Pensionister  1  2  5 

 Le-
dige 

   2  6  7 

 An-
det 

   1  0  1 

 Afgået ved døden  2  3  4 

 I alt    30  43  40 

          

     Ishøj Lærerkreds 18, inkl. Særlig Fond 

          

         Noter 
          

     Realiseret   Realiseret  Realiseret 

     2020  2019  2018 

2. Kontingenter          

Kontingent til Kredsfællesskab     10.520  10.360  11.480 

Diverse kontingent regulering          

Ekstraordinært kontingent til DLF          

Kontingenter i alt     10.520  10.360  11.480 

          

3. Styrelsesaktiviteter          

Formandsmøder     1.156  1.367  0 

KS/TR sommerafslutning     1.447  4.000  3.112 

Kongres     5.423  4.554  8.816 

KS/TR afslutning/afsked     0  6.103  0 

HV TR-kursus     0  0  0 

KS/TR juleafslutning     0  7.800  2.995 

Kurser for KS/TR     1.518  1.570  3.171 

Øvrigt, jubilæum m.m.     565  533  4.633 

Styrelsesaktiviteter i alt     10.109  25.928  22.726 

          

4. Kredsaktiviteter          

Generalforsamling     1.512  6.836  7.460 

Generalforsamling ekstraordinær     0  0  0 

Demonstrationer (1. maj, 12. maj)     0  1.500  1.500 

Cafemøde     0  0  0 
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Faglig klub, Strandg.     2.683  0  0 

Faglig klub, Gildbro     829  526  5.246 

Faglig klub, Ishøj     0  0  0 
Faglig klub, Vibeholm     140  3.363  1.950 

Faglig klub, Vejlebro     0  656  2.981 

Faglig klub, Ishøjgård     347  0  0 

Faglig klub, CBF     284  285  0 

Faglig klub, Kirkebæk     0  205  528 

Faglig klub, fra tidl.     0  0  -28.425 
Faglige aktiviteter, fra tidl.     0  0  -40.050 

Øvrige medlemsaktiviteter     0  2.301  1.443 

Lærerernes dag      1.592  650  0 

Medlemskurser     0  0  1.555 

Arrangementer fraktion 4     162  13.701  11.405 

OK      0  0  0 

Introdag for nye lærere     0  0  0 

Lærerkalendere     1.424  1.360  1.288 

Kredsaktiviteter i alt     8.972  31.382  -33.119 

Frederiksdal-kursus     0  141.929  0 

Frederiksdal-kursus forbrug af hensat    0  -113.439  0 

Kredsaktiviteter i alt     8.972  59.873  -33.119 

          

          

     Realiseret   Realiseret  Realiseret  

     2020  2019  2018 

5. Støtteaktiviter          

Børnefonden     2.884  2.825  2.765 

Massanga       0  5.000 

Unicef       5.396  2.411 

Red Barnet       0  2.411 
Røde Kors       0  2.411 

CEVEA       1.500  0 

3F       500  0 

Støtteaktiviteter i alt     2.884  10.221  14.998 

          

6. Kredsstyrelsen          

Frikøb     899.386  939.154  853.210 

Frikøb fra tidligere_refusion     -52.585  -78.014  -5.933 

Diæter/faktiske udgifter på kursus     3.434  2.955  1.962 

Kørselsgodtgørelse     666  14.252  14.261 

Kørselsgodtgørelse, refusion      -101  0  0 

Kredsstyrelsen i alt     850.799  878.347  863.500 

          

7. Informationsformidling          

Gaver og blomster     3.839  4.305  3.836 

Dekoration     0  0  0 

Informationsformidling i alt     3.839  4.305  3.836 

          

8. Gager          

AM-indkomst     154.696  188.500  403.981 
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Indkomst-andre     3.000  2.746  2.753 

Udbetalte gager i alt     157.696  191.246  406.734 

AM-indkomst, fordelt på respektive konti    0  -49.358  -142.824 

B-indkomst, fordelt på respektive konti    0  0  -2.753 

Udbetalte gager i alt HK     157.696    261.157 

Refusion, 9 & 10's andel af HK-udgift    0    -141.789 

Gager i alt HK     157.696  141.888  119.368 

          

9. Personaleomkostninger          

ATP-bidrag     1.136  1.515  2.272 

ATP-samlet     787  1.216  1.515 

Gruppeliv     305  204  0 

Pensionsbidrag     28.470  37.202  44.945 

Lønsumsafgift     11.709  14.261  19.587 

Forsikringer, arbejdsgiver     2.299  2.161  2.478 

Forsikringer regulering     0  0  -884 

Jubilæum     0  4.270  0 

Gratiale     0  8.000  0 

Personaleudgifter, kurser     3.372  3.808  3.100 

Personaleomkostninger i alt     48.079  72.635  73.013 

          

     Realiseret  Realiseret   Realiseret 

     2020  2019  2018 

10. Administrationsomkostninger          

Kontorhold:          

     Kontorartikler     4.921  3.566  3.180 

     Porto     0  1.000  900 

     Telefon,  mobiltelefon     8.135  6.771  6.655 

     Internet, TV     22.643  22.658  21.708 

     Forsikringer, fagforening     4.854  4.567  5.594 

Kontorhold i alt     40.552  38.561  38.037 

          

Inventar:          

     Leje af kontormaskiner     5.057  36.122  49.345 

     Småanskaffelser     0  0  0 

     Store anskaffelser     0  2.896  9.608 

     Reparation     899  0  0 

Inventar i alt     5.956  39.018  58.953 

          

EDB:          

     Hardware     1.449  0  6.574 

     Software     0  0  0 

     Web hotel     2.059  2.000  2.050 

     Forbrug af henlagte EDB-midler     0  0  -5.000 

EDB i alt     3.508  2.000  3.624 

          

Øvrige administrationsomkostninger:         

     Gebyrer     16.608  16.659  10.156 

     Faglitteratur     0  2.296  273 

     Tidsskrifter/abonnementer     1.344  1.247  1.232 
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     Licens, E-conomic     2.835  2.525  6.910 

     Ekstern revision     7.500  9.000  7.500 

Øvrige administrationsomkostninger i alt    28.288  31.728  26.071 

          

Administrationsomkostninger i alt     78.304  111.306  126.684 

          

11. Lokaleomkostninger          

     Husleje     60.000  60.000  60.000 

     Elektricitet     4.351  3.987  4.115 

     Rengøring     16.532  14.474  14.928 

Lokaleomkostninger i alt     80.884  78.461  79.043 

          

12. Renteindtægter          

     Renter, pengeinstitutter     -478,38  3.660  6.332 

     Renteudgifter     0  0  0 

Renteindtægter i alt     -478,38  3.660  6.332 

          

     Realiseret   Realiseret  Realiseret 

     2020  2019  2018 

13. Driftsresultat for Særlig Fond          

Indtægter:          

     Huslejeindtægter     60000  60.000  60.000 

Indtægter i alt     60000  60.000  60.000 

          

Udgifter:          

     Fællesudgifter inkl. leje     23.376  21.428  23.055 

     Fælles udgifter fra tidl. Refusion     -1.682  -264  -1.861 

     Ejendomsskat     4.188  3.993  3.818 

     E-conomic     1.785  1.635  3.146 

     Administration     11.752  11.459  11.346 

     Revision      3.125  3.500  3.125 

     Inventar     0  0  0 

    Alarm     5.685  5.685  5.685 

    Falck     1.403  1.344  0 
    Forsikringer      960  860  845 

    Diverse     0  0  0 

    OK     0  0  698 

Udgifter i alt     50.592  49.641  49.857 

          

Driftsresultat før renter 13    9.408  10.359  10.143 

          

Ekstraordinære Indtægter 14    0  0  0 

Renter 15    -415  376  573 

          
Driftsresultat Særlig fond     8.993  10.735  10.716 

          

16. Ejendom          

Ejendommen er optaget til kostpris          

Ejendomsvurderingen pr. 1.januar 2010 andrager kr. 290.000.     
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3. Forslag til forretningsorden: 

  
 
1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 

 
2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling i hen-

hold til vedtægterne. 
 

3. Der vælges et stemmeudvalg på 5 medlemmer. 
 

4. Talerne får ordet efter indtegning hos dirigenten. 
Dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

 
5. En talers første indlæg under et punkt i henhold til den endelige dags-

orden og den godkendte opdeling af debatten om formandens beretning 
må ikke overstige 5 minutter. Øvrige indlæg under samme punkt eller 
underpunkter må ikke overstige 2 minutter. Dirigenten kan bestemme, 
at taletiden begrænses yderligere. 
 

6. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes 
straks eller efter de indtegnede talere. Hvis forsamlingen træffer beslut-
ning om afslutning af debatten, kan kun forslagsstilleren og formanden 
yderligere tildeles ordet for en afsluttende bemærkning. 
 

7. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er opta-
get på dagsordenen. 
 

8. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlig til dirigenten. Diri-
genten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sæt-
tes til afstemning først. 
 

9. Skriftlig afstemning afholdes, hvis 1 medlem kræver det. Ved person-
valg afholdes altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandi-
dater, end der skal vælges. 
 

10. Beslutninger træffes med absolut flertal, jvf. dog vedtægternes § 15. 
 

11. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev. 


