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oktober 2018 
 

Det kommunale Budget 
 
Der er anden behandling af det kommunale budget på kommunalbestyrelsesmødet den 10. 
oktober, men alle tre partier i kommunalbestyrelse er enige om det budgetforlig, som lige har 
været i høring i alle MED-udvalg. 
 
Budgettet ser ganske pænt ud. Der er sat midler af til skoleområdet, hvor det på driftsområdet 
især er det digitale og teknologiske der er i højsæde, udmøntet ved penge til Makerspace på alle 
tre skoler samt en styrkelse af de digitale læringsmiljøer i 2020 og årene frem. På anlægsområdet 
kommer der midler til at forny skolegården på Pilehaveskolen, indrette pædagogisk læringscenter 
på Egholmskolen, samt til en kapacitetsundersøgelse og anlægspulje på Vallensbæk Skole. 
 
Der er flere områder, man godt kunne ønske sig, at der blev sat midler af til f.eks. inklusion, 
devices og nedsættelse af timetallet, men det er værd at bemærke, at der i år, modsat tidligere år, 
fremskrives fuldt ud, således at skolernes købekraft bevares. 
 

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. 
 

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 2017, 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/ 
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Løn 
 
Vi har forhandlet løn med kommunen hele foråret og sommeren. Vi har mødt velvilje til nogle af 
de ønsker, vi har haft, men det har ikke været muligt at finde ressourcerne lige nu, så vi har igen 
valgt at forlænge den lønaftale, vi har.  
 
Pr 1. oktober har vi alle fået en lille lønstigning grundet reguleringsordningen, den vil for en 
nyansat lærer være på cirka 360 kr. brutto. 
Vi laver Løntjek ude på skolerne i uge 46 og 47, her vil vi specielt kigge på undervisningstillægget 
for at sikre, at det passer til din opgaveoversigt. Spørg din TR om, hvornår vi er på din skole.  
 

Generalforsamling 
 
Vi holder generalforsamling fredag den 22. marts 2019 med efterfølgende socialt samvær, så 
reserver allerede dagen nu. 
 
 
 
 
De bedste hilsner  
Merete 
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