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Velkommen tilbage fra sommerferie. Jeg håber, at du har nydt, at den har været ekstra lang og er 
klar til at tage fat på et nyt skoleår. 
Særlig velkommen til de ca. 20 nye kollegaer. Vi håber, at de er blevet taget godt imod. Det 
betyder rigtig meget som ny at blive introduceret til de forskellige traditioner og arbejdsgange, der 
er på skolen og få svar på alle de gode spørgsmål: Hvilke materialer har vi til rådighed? Hvor er 
faglokalerne? Hvordan er det lige med tilsyn i frikvarterer og lån af bøger? Etc... 
 

 
 
Vallensbæk Lærerkreds holder i samarbejde med Center for Børn og Unge et arrangement for alle 
nyansatte onsdag den 6. september 2017. Her vil centerchef Dennis Danielsen fortælle lidt om 
Vallensbæk, og vi vil fortælle om Vallensbæk Lærerkreds og DLF. Du vil komme til at høre mere om 
dette fra din TR. 
 
Kredskurset bliver næste gang afholdt den 16. og 17. marts 2018 på Comwell Hotel i Holte. 
Vi vil som noget nyt afholde generalforsamlingen i forbindelse med kredskurset, men alt dette vil 
du også komme til at høre mere om, når vi nærmer os, men sæt allerede nu kryds i kalender. Vi 
har tradition for at have nogle gode kredskurser  
 

 
Inklusionseftersyn: 
Først stor tak til de lærere, der tog sig tid til at svare på spørgeskemaet om inklusion, som kom ud 
kort før sommerferien. 
Vi er sammen med forvaltningen i gang med at designe processen for inklusionseftersynet, og 
intentionen er, at eftersynet skal forløbe i efteråret, så vi 1. januar har nogle anbefalinger, der kan 
arbejdes videre med. Der vil blive inddraget lærere i projektgruppen, i forskellige arbejdsgrupper 
og eventuelt i interviews.   
 
Kommunalvalg: 
Der er kommunalvalg til november, og vi håber på at være med til at sætte skolepolitikken på 
dagsorden med emner som: ”Hvordan er skolernes ressourcer” og ”Muligheder for at levere gode 
arbejdsforhold” samt ”En god skolegang for den enkelte elev”. Det kunne være interessant at få 
debatteret.  
Vi er gået sammen med BUPL (pædagogerne) og PMF (pædagogmedhjælperne) om at lave et 
traditionelt valgmøde med fokus på 0-18 års området, og det vil finde sted tirsdag den 14. 
november 2017. Her vil de forskellige partier få mulighed for at holde et kort oplæg og 
efterfølgende svare på spørgsmål fra tilhørerne. 
Der er flere forældrebestyrelserne, der har sagt ja tak til at medunderskrive på invitationen og 
derved bakke om op arrangement.   
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Overenskomstforhandlinger i foråret 18: 
Rigtig mange steder i landet har den lokale kreds og kommune indgået lokalaftaler – simpelthen 
fordi det giver mening for parterne. Det vil være dejligt, hvis det kunne inspirere KL til også at lave 
en arbejdstidsaftale med DLF. 
Vi var allerede i gang sidste skoleår med at opstille krav til OK18, og hele efteråret vil der være 
forskellige aktiviteter for medlemmer af DLF. Vi har brug for, at du også bruger din stemme til at 
fortælle om forholdene i folkeskolen, og det kan du blandt andet gøre ved at tilmelde dig på 
medlemsseminarer, som meningsdanner, lave opslag på de sociale medier eller blot like en andens 
opslag. Alt tæller. 
 
Dialogmøder: 
Vi vil forsat have dialogmøder, hvor de tillidsvalgte, lederne og forvaltning deltager. På disse 
møder har vi mulighed for at komme med nogle af de udfordringer, som vi ser i Vallensbæk 
skolevæsen. Vi har blandt andet haft fokus på opgaveoversigterne og dialogen omkring disse, 
kompetenceudvikling samt afregning af afgangsprøver. Nogle af disse områder vil vi evaluere ved 
det første møde i dette skoleår og arbejde videre med dem. 
 

 
Vi gik ind i forhandlingerne med et håb om, at kunne forhandle et tillæg til AL-vejlederne. Det 
lykkedes desværre ikke, da lederne ikke ønskede at hæve lønsummen, og vi ikke ønskede, at nogle 
andre lærere skulle gå ned i løn. Derfor forlænges den nuværende aftale et år mere. Aftalen kan 
ses på kredsens hjemmeside. 
 

 
Du skulle gerne nu have fået din opgaveoversigt med de arbejdsopgaver, som ledelsen forventer, 
at du skal løse i løbet af året. Du skulle gerne løbende have været i dialog om den og ledelsen skal 
gerne tag initiativ til en endelig drøftelse af den. Du kan bruge nogle af nedestående redskaber til 
forberedelsen af samtalen. 
 
Dialogapp:   
For at få et overblik over, hvor meget forberedelsestid du har, kan du bruge Dialogappen - et 
værktøj, som DLF har sendt ud til alle medlemmer her i starten af august. Det giver et meget 
skematiseret overblik over den resterende tid til forberedelse, når undervisningen og andre 
opgaver er klaret. Det kræver dog, at du selv sætter tid på de andre opgaver, hvilket kan danne 
udgangspunkt for din drøftelse med ledelsen om, hvorvidt det er den passende mængde tid, du 
bruger på en given opgave, eller om du skal prioriter anderledes. 
 
Regneark: 
Hvis du ønsker et lidt mere nuanceret overblik, hvor man kan se forberedelsestiden til den enkelte 
lektion, har Lasse, TR på Vallensbæk skole lavet et regneark, der er mere udspecificeret. Du kan få 
dette af din TR, som også gerne vil hjælpe dig med at udfylde det. 
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Spørgsmål til inspiration i forhold til indholdet i din opgaveoversigt: 
 
Tid til forberedelse 

• Har ledelsen vurderet tilstrækkelig tid til den effektive, individuelle forberedelse? 
• Har ledelsen vurderet tilstrækkelig tid til den fælles forberedelse? 
• Hvordan sikrer ledelsen, at forberedelsestiden bliver tilrettelagt, så du har mulighed for 

fordybelse og refleksion? 
 
Dine faglige forudsætninger 

• Er der taget højde for, om du har faget som linjefag/undervisningsfag eller har tilsvarende 
kompetencer? 

• I hvilket omfang er der taget højde for din erfaring som lærer og med faget? 
 
Fagenes indhold 

• Er der taget højde for, hvor mange fag du skal undervise i? 
• Er der taget højde for eventuelle skriftlige elevarbejder i faget? 
• Er der taget højde for, om der er afgangsprøve i faget? 

 
Kendskab til eleverne 

• Er der taget højde for, om du skal undervise i en ny eller en velkendt klasse? 
• Er der taget højde for antallet af klasser – og dermed antallet af elever du skal forholde dig 

til? 
• Er der særlige forhold i klasserne? Eksempelvis mange elever, et stort fagligt spænd eller 

en stor inklusionsopgave. 
 
Lærerteamet 

• Hvor mange team skal du indgå i (klasseteam, årgangsteam og fagteam) og i hvilket 
omfang? 

• Er der teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger og eventuelt andre faggrupper? 
• Hvilken rolle har du i teamet? Har du eller teamet andre pædagogiske og administrative 

opgaver? 
 
Andet samarbejde 

• Hvor meget samarbejde har du med forældrene – både om den enkelte elev og klassen? 
• Hvor meget samarbejde har du med andre (eksempelvis vejledere og psykologer) om 

elever? 
• Hvor meget samarbejde har du med andre (eksempelvis naturvejledere, musikskole, 

erhvervsliv og ungdomsuddannelser) om undervisningen? 
• Har du opgaver i forhold til skolens arbejde med kommunens og skolens egne 

indsatsområder? 
 
Andre opgaver 

• Er der taget højde for, om du eksempelvis er klasselærer, vejleder, ressourcelærer, 
tovholder på indsatsområder eller har tilsynsopgaver? 
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Mandag: 08.00 – 15.00 
Tirsdag: 08.00 – 16.00 
Onsdag: 08.00 – 15.00 
Torsdag: 12.00 – 16.00 
Fredag: 08.00 – 14.00 
 
Merete tilstræber at være der i ovenstående tidsrum, men kan være til møde ude i byen, så det er 
altid en god ide at ringe eller skrive først. 
Vores sekretær Connie er på kontoret tirsdag og torsdag. 
 

 
 

Fraktion:  DLF’s andel:  Kreds 9’s andel:  I alt:  

1 – 3  213 kr.  351 kr.  564 kr. 

4  71 kr.  69 kr.  140 kr.  

6 94 kr.  59 kr.  153 kr.  

 

Pr. 1. juli 2017 overgik Vallensbæk Lærerkreds til opkrævning af kontingent via Danmarks 
Lærerforenings hovedforening centralt. Alle Betalingsserviceaftaler kører automatisk videre. 
 
Hvis ikke du allerede er tilmeldt Betalingsservice, så kan det gøres via dette link: 
http://dlfkreds9.dk/medlem/tilmelding-til-betalingsservice 
 
Eller sende en mail til cok@dlf.org og oplyse registrerings- og kontonummer, hvor fra kontingentet 
skal trækkes, så kan vi tilmelde dig til Betalingsservice. 

 

Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel 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 inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 
Hvis du får job i en anden kommune er det vigtigt, 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 Lærerforenings aftaleområde. 
 
 
 
God arbejdslyst 
 
Merete Randskov 
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