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Velkommen tilbage fra sommerferie, og særlig velkommen til de ca. 25 nye kollegaer. Vi 

håber, at de er blevet taget godt imod, det er vigtigt med hjælp og støtte for at komme godt 

i gang. Lærerkredsen har holdt et arrangement for de nye kollegaer i samarbejde med 

forvaltningen, efterfulgt af spisning og bowling, hvor det så ud som om, at alle hyggede 

sig. 

Efter en turbulent start på skoleåret, ikke mindst på grund af borgmesterens udtalelser i 

Sydkysten, er der forhåbentlig faldet mere ro over lærerværelserne nu. 

Vi er i Kredsstyrelsen i løbende dialog med forvaltningen, og vi er også indbudt til dialog 

med den politiske ledelse. Vi håber, at vi den vej kan få forbedret lærernes arbejdsforhold i 

Vallensbæk. 

Vi har ultimo september et møde med både forvaltning og ledelserne på skolerne 

omhandlende en plan for skoleårets dialogmøder samt en plan for, hvordan vi 

kommunikerer det ud til lærerne. I vil høre mere om dette i en senere Blækklat. 

 

Dialog om opgaveoversigt: 

Alle har på nuværende tidspunkt forhåbentlig haft en løbende dialog omkring sin 

opgaveoversigt, mens den blev udarbejdet. Hvis du oplever, at der er opgaver, som ikke er 

klart defineret, eller som du mener, er mere tidskrævende, skal du tage dialogen om dem 

med din nærmeste leder.  

Selv om Arbejdsretten ikke gav Lærerforeningen medhold i, at der skal stå tid på 

forberedelsen, er der ikke noget, der forhindrer én i, at man selv spørger, hvor meget tid 

lederen forventer, at man bruger på at løse en opgave, så man kan sætte sit 

ambitionsniveau derefter. 

Opgaveoversigten er ikke bindende, så hvis du oplever, at opgaverne er mere 

tidskrævende end forventet, skal du gøre din leder opmærksom på dette. 

 

Lønstigning i oktober: 

De kommunale lønninger stiger pr. 1. oktober 2016. Stigningen er ca. 0,86 %.  

Det betyder, at den gennemsnitlige løn ekskl. pensionsbidrag for en lærer i folkeskolen 

stiger ca. 305 kr. pr. måned. 
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Fritvalgstillægget som udgør 0,6 % af pensionsindbetalingen, får de fleste udbetalt, men 

hvis du ønsker at få det indbetalt som pension, skal du give din arbejdsgiver skriftlig 

besked inden 1. oktober. 

 

Medarbejdertilbud i kommunen: 

Da der er kommet mange nye kollegaer, og som en reminder til dem, der har været her i 

nogle år, er her en liste over de tilbud, kommunen har til sine ansatte: 

 Udlejning af sommerhuse  

 Firmaaftale med fitness.dk 

 Erhvervskort til bus, tog og metro 

 Massageordning 

Du kan læse mere om tilbuddene på kommune intra – der skulle gerne være et link på 

intra til det. Har du problemer med at logge på kommune intra, så henvend dig til den it-

ansvarlige på skolen. 

Husk, at DLF også har mange medlemsfordele - se mere her: 

http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele 

 

Efterårsferien: 

Efterårsferien står for døren i uge 42, og i Vallensbæk er det en kollektiv ferieuge, så 

lærere og børnehaveklasseledere, der ikke har været ansat i Vallensbæk Kommune i hele 

2015, har ikke optjent fuld ferie, og skal derfor inden ferien starter: 

 Indsende feriekort fra tidligere arbejdsgiver eller  

 Kontakte a-kassen om dagpenge for kollektiv ferie (Dlfa’s a-kasse ved besked) 

o Brug hjemmesiden eller  

o Ring til DLF-A  

Link til hjemmesiden: https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-skal-holde-ferie/Kollektiv-Ferie/ 

 

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. 

http://www.dlfkreds9.dk/
mailto:009@dlf.org
http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele
https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-skal-holde-ferie/Kollektiv-Ferie/


Vallensbæk Lærerkreds www.dlfkreds9.dk 
Tlf: 43444818  Mail: 009@dlf.org 

 

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. 

 

Træffetider på kredskontoret: 

 

Navn: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: 

Merete 08.00 – 16.00 08.00 – 16.00 Efter aftale 08.00 – 16.00 08.00 – 14.00 

Maria  08.30 – 15.00    

Sus  08.00 – 15.00    

Connie  08.30 – 14.30  08.30 – 15.30  

 

 

Mange hilsner  

Merete 
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