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Velkommen til et nyt skoleår. Et skoleår, som vi håber udvikler sig på en sådan måde, at arbejdsglæden igen kan 
indfinde sig. I forbindelse med skoleårets start er der kommet mange meldinger om, at lærernes bekymringer om 
vilkårene for at levere en professionel indsats, har sat sit præg på lærerværelserne - gejsten er ikke som den 
plejer at være. Byrderne i Lov 409 bærer vi til fulde, mens de værns regler, der skal beskytte lærerne har svære 
vilkår i kommunen, som det fremgår af nedenstående. Det skal vi sammen gøre noget ved. 

Husk: Vi rykker sammen. 
 

Nye kolleger 

Velkommen til de mange nye kolleger vi har fået til dette skoleår. Mange af vore nye kolleger er nyuddannede. 
Det kan være overvældende at starte som ny lærer. Der er derfor i OK15 nogle tiltag, som skal lette starten som 
lærer. Det kan derfor være fornuftigt at tage en snak med din TR om, hvorvidt din opgaveoversigt afspejler de 
hensyn, der skal tages.  

Vi har et fællesarrangement for nyansatte d. 23.9, der afsluttes med bowling og lidt at spise. 
Lærerkredsen og kommunen sender indbydelse ud senere. 

  

Opgørelse af arbejdstiden 

Det fremgår af Lov 409 Underbilag 2.1. § 7, at lærernes arbejdstid skal opgøres, og af § 8 fremgår det, at evt. 
overarbejde/merarbejde skal afspadseres eller udbetales. 

Da ingen har fået en sådan opgørelse, har vi rettet henvendelse til forvaltningen og skolelederne for at sikre, at 
arbejdstiden opgøres – som minimum for de lærere, der har haft overtid – for at sikre deres overtidsbetaling. 

Hvis du mener at du har haft overtid, skal du snakke med din TR, som kan fortælle, hvilken dokumentation vi skal 
bruge for at sikre dig din overtidsbetaling. 

 

Opgaveoversigten 

Lov 409 underbilag 2.1. § 5: Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte.  

I dialogen om opgaveoversigten skal indgå en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen. 

Kredsstyrelsen vil gerne høre fra lærere, der har haft denne drøftelse, og hvad resultatet blev. Det er jo ingen 
hemmelighed, at vi mener, at resultatet af drøftelsen skal afspejle sig i opgaveoversigten, idet OK15 opererer med 
begrebet ”den fastlagte forberedelsestid”. Har du fået fastlagt din forberedelsestid? 

 

Ledelsesstrukturen 

Vallensbæk Lærerkreds sidder i følgegruppen omkring den nye ledelsesstruktur. På vores sidste møde påpegede 
vi, at det er svært for lærerne at gennemskue opgave- og kompetence fordelingen mellem Distriktsleder og de 
daglige ledere.  

Det blev tilkendegivet, at det er et område der vil blive taget fat på i løbet af efteråret. 

Ligeledes skal det ledelsesmæssige i ”det faglige spor” implementeres i løbet af den kommende tid. 
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Regler vedr. Ansøgning om kontingentnedsættelse ved orlov, ledighed m.m.  

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. 

Ansøgningsskema kan rekvireres via kredskontoret. 

Hvis du får job i en anden kommune, er det vigtigt at du giver TR eller kredskontoret besked hurtigst muligt, så du 
kan blive overflyttet til den pågældende kreds eller blive udmeldt, hvis du får job uden for Danmarks 
Lærerforenings aftaleområde. 

 

Kontingent 

Husk du har mulighed for at tilmelde dig Betalingsservice, så betaling af kontingent foregår automatisk.  

Tilmelding kan ske via dette link: 

Tilmelding til BETALINGSSERVICE  

Ved tilmelding skal du bruge dit medlemsnummer og din NemID.  

Hvis du ikke kender dit medlemsnummer kan du få oplyst det hos din tillidsrepræsentant eller ved henvendelse 
på kredskontoret.  
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