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Nu nærmere juleferie sig med hastige 

skridt, og jeg håber julefreden er ved 

at indfinde sig. Jeg ved, at der er rigtig 
mange af jer der ser frem til denne 

pause fra hverdagen, hvor der er tid til 

at koble af. 

Her kommer en lidt kortere udgave af 

Blækklatten, som giver et indblik i 

Lærerkommissionens rapport, valget 

til Hovedstyrelsen i DLF og det årlige 

løntjek. 

Jeg håber, at du, i disse travle dage 

optil jul, lige får tid til at læse det 

igennem. 

Husk at kredskontoret er lukket fra 

21.12.19 til 03.01.20 - ved akutte til-

fælde kan du skrive på 009@dlf.org    

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske 

dig glædelig jul  og godt nytår 

Merete 

Formanden har ordet 

 

21.01.20 Regionalt 

TR-

stormøde 

29.01.20 Temadag for 

TR og AMR i 

Hovedsta-

den Vest 

05.02.20 Ekstraordi-

nær kongres 

13.03.20 Generalfor-

samling  

Vigtige datoer 

Lærerkommissionen, som blev nedsat 

i forbindelse med overenskomstaftalen 

i 2018, fremlagde som planlagt sin 

rapport mandag. Med den i hånden 

står vi med et helt nyt afsæt for de 

forhandlinger med KL, som også blev 
aftalt i 2018. Forhandlinger skal finde 

sted i det nye år, så vi forhåbentlig 

kan have en aftale på plads, inden de 

store OK forhandlinger for alle offent-

ligt ansatte.  

 

Analyserne i kommissionens rapport 

giver os et vigtigt fælles billede af de 

udfordringer, der kendetegner lærer-

nes arbejdssituation. Kommissionen 

har identificeret fem udfordringer, der 

SKAL tages hånd om: 

1.Sammenhængen mellem tid og op-

gaver, herunder mulighederne for for-

beredelse, teamsamarbejde og faglig 

udvikling. 

2.En større indsigt for lærerne i sko-

lens planlægningsgrundlag. 

3.En hensigtsmæssig og gennemskue-

lig opgavetildeling for den enkelte læ-

rer. 

4.Balance mellem hensynet til fleksi-

bilitet for den enkelte lærer og hensy-

net til det kollegiale samarbejde på 

skolen. 

5.Balancen mellem centrale regler og 

lokale løsninger, der tager hensyn til 

lokale ideer og behov. 

Med afsæt i kommissionens rapport er 

det tydeligt, at DLF og kommunerne 

har et fælles ansvar for folkeskolen og 

lærernes arbejdssituation. Kommissi-

onen lægger vægt på samarbejde på 

alle niveauer. Det gælder på den en-

kelte skole, det gælder i kommunerne, 
og det gælder mellem DLF og KL cen-

tralt. 

 

Kommissionen bruger udtrykket 

”samarbejdssporet”, og giver den klare 

vurdering, at hvis vi kan lykkes med 

at tænke nyt sammen, så får vi en 

bedre skole. Det handler helt banalt 

om at give lærerne de bedst mulige 

rammer for at levere god undervis-

ning.  

Målet med forhandlingerne i det nye 

år er at finde løsninger på de udfor-

dringer, som kommissionen peger på. 

Kommission er ikke kommet med sva-

ret, kun analysen. Forhandlingerne 
begynder i marts, og det er målsæt-

ningen, at der kan landes en aftale 

hurtigst muligt derefter, gerne allere-

de i slutningen af april.  

Din TR var til stormøde i Odense tirs-

dag, hvor Per B. fremlagde rapporten 

og der var kommentarer både fra Ja-

cob Bundsgaard og Anders Bondo 

Christensen. Vil du vide mere kan du 

også læse om rapporten på Folkesko-

len.dk  

Lærerkommissionens rapport 
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Løntjek 

I november lavede vi løntjek på de tre skoler. 

Der er rigtig mange som får korrekt løn, hvilket jo er dejligt, sådan skal 

det gerne være. 

På Pilehaveskolen opdagede vi dog, at der var lærere som ikke fik un-

dervisningstillæg for timer over 750. Vi fik mistanke om, at dette må-

ske var en generel problemstilling og rettede henvendelse til ledelsen. 

Det viste sig, at det var en fejl, som galt alle lærere og børnehaveklas-

seledere, der underviser mere end 750 timer. Det skulle gerne være 

rettet med december lønnen, og de manglende tillæg for de foregående 

fire måneder skal også fremgå af din lønseddel i december. Skulle dette 

mod forventning ikke ske, skal du rette henvendelse til din TR. 

På Egholmskolen fandt vi også fejl i nogle enkeltes undervisningstillæg, 

men det skyldtes fejl i opgaveoversigterne, så det er en rigtig god ide at 

se om de timer, der står i opgaveoversigten stemmer overens med de 

lektioner, du underviser, så du får det rigtige undervisningstillæg. Der 

var også nogle, som ikke havde fået løn efter de havde haft praktikan-

ter. Hvis du har haft praktikanter enten i dette eller i sidste skoleår og 

ikke kan se, at det fremgår af nogle af dine lønsedler, så tag kontakt til 

din TR.  

Ved løntjekket på Vallensbæk Skole var det meget få fejl, vi fandt.   

Fik du ikke lige tjekket din lønseddel, så fortvivl ikke, du kan altid gå 

til din TR og få den set igennem. 

Hovedstyrelsesvalg - Tak for den høje valgdeltagelse 

Der var rigtig mange kandidater på valg i år, hvilket nok var en af årsagerne til at stemmepro-

cent blev 58,2 % - den højeste valgdeltagelse siden 1983. Med en stemmeprocent på 78,1 % 

endte vi som den kreds med det 7. højeste valgdeltagelse. Af de tre kandidater som kredsen an-

befalede, kom både Morten Refskov og Anders Liltorp ind igen, mens Jeanette Sjøberg desværre 

og meget overraskende ikke kom ind.  

Du kan se sammensætningen af den nye Hovedstyrelse på Folkeskolen.dk  og på DLF.org. 

 

Stemmerne i Vallensbæk fordelte sig således. 
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Kandidater/Kreds 9 Bjørn Hansen 3 Pernille List Kristensen 2 

Susanne Weisbjerg Vilstrup 39 Thomas Andreasen 1 Anders Liltorp 597 

Per Breckling 6 Charlotte Catarina Holm 11 Bob Bohlbro 96 

Jacob Svejstrup 2 Katrine Fylking 74 Tine Agenskov 5 

Rikke Gierahn Andersen 0 Inge Thomsen 38 Pia Jessen 118 

Charlotte Ipsen 2 Niels Lykke Lynnerup 2 Resterende stemmer 186 

Gordon Ørskov Madsen 13 Henrik Steffens 19     

Kjell Nilsson 58 Lars Søltoft Buur Holmboe 1 TOTAL 2502 

Jeanette Sjøberg 402 Marianne Holler Kanstrup 1    

Ole Bjerre Martinussen 1 Mads Alnor 7 Stemmeberettigede medl. 178 

Kristoffer Høyrup Sørensen 6 Morten Refskov 789 Medlemmer der har stemt 139 

Lars Busk Hansen 21 Regitze Flannov 2 Stemmeprocent 78,1% 
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