
Vallensbæk Lærerkreds www.dlfkreds9.dk 

Tlf: 43444818  Mail: 009@dlf.org 

december 2018 

 

Kommission og Ny start 
 
Udgangen på overenskomstforhandlingerne i foråret var, at der bl.a. blev nedsat en kommission, 
med følgende arbejdsopgaver: 
 
”Kommissionsformanden skal fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger med det formål at 
skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den 
professionelle kapital.” 
”Kommissionsformanden skal desuden fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger, der indgår i 
de efterfølgende arbejdstidsforhandlinger mellem de centrale parter med henblik på at indgå en 
arbejdstidsaftale senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021.” 
 
Det første halve år har kommisionsarbejdet primært bestået af kortlægning af viden på 
skoleområdet, skolebesøg, interviews/dialog ml. formanden og interessenter, praktikere, 
eksperter mv. samt igangsættelse og bearbejdning af undersøgelser.  
 
Vallensbæk Skole var en af ti skoler i landet, som deltog i forundersøgelsen for kommissionens 
videre arbejde. Undersøgelsen blev afviklet af analyseinstituttet VIVE gennem interviews med 
ledelse, TR og 4 lærere.  
 
Rapporten med anbefalinger og forslag til løsninger forventes færdig i slutningen af 2019. 
 
Kommissionsformand Per B. Christen ligger stor vægt på, at kommissionen får arbejdsro gennem 
hele processen og at deres arbejde ikke politiseres. Derfor hører vi og I ikke om kommissionens 
arbejde før slutningen af 2019. 
 
I forbindelse med nedsættelsen af kommissionen, blev der også vedtaget et projekt ”Ny start”. 
 
I projektet ligger der, at KL og Danmarks Lærerforening ønsker et samarbejde om: 

 Rekruttering og fastholdelse af lærere. 

 Sikre nyuddannede en god start i lærerlivet.  

 Styrke de lokale samarbejde mellem TR og ledelse. 

 Afdækning af bureaukrati og overstyring og fokus på kerneopgaven og et godt 
forældresamarbejde. 
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Dette glæder vi os til at drøfte med borgmester Henrik Rasmussen til det møde, Kredsen har fået 

arrangeret i midten af januar.  

Det er også områder vi drøfter på de dialogmøder, hvor TR, AMR, ledelse, forvaltning og Kredsen 

deltager. 

 

Fælles mål 

Som du sikkert har læst i Folkeskolen og medierne blev folkeskoleforligskreds i juni 2017 enige om 

at løsne bindingerne i Fælles Mål, således at 3170 færdigheds- og vidensmål er gjort vejledende. 

Reglerne trådte i kraft december 2017 og siden har der været nedsat en rådgivningsgruppe, som 

bl.a. har lavet ”Fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen”. De fem pejlemærker er: 

 Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skolerne. 

 Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål. 

 Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven. 

 Faglige mål som central didaktisk kategori. 

 Styrkelse af den professionelle dømmekraft. 

Ud over pejlemærkerne har Rådgivningsgruppen givet en række mere specifikke anbefalinger 

vedrørende udarbejdelse af nye læseplaner og undervisningsvejledninger for fagene samt 

opbygningen af Fælles Mål 2019.  

Der er i forbindelse med opblødning af Fælles Mål også været behov for at se på 

læringsplatformene og elevplanerne. Her er en arbejdsgruppe kommet med anbefalinger som bl.a. 

handler om en styrket lokal dialog om den meningsfulde anvendelse af læringsplatformen, således 

at den professionelle dømmekraft og en mere eksperimenterende brug får mere plads. Det er 

også nødvendigt at gentænke brugen af elevplansfunktionen, da den jo kun er bundet op på 

faglige mål, måske skal den slet ikke være tilknyttet læringsplatformen. 

Alt dette er noget vi i Vallensbæk Lærerkreds gerne vil have bliver drøftet ude på skolerne og vi 

skal på vores dialogmøde her i december, drøfte elevplanerne og hvordan vi sikre, at den kan 

bruges som et pædagogisk redskab. 

Folkeskoleidealet 

I Danmarks Lærerforening arbejder med at formulere foreningens bud på et ideal for folkeskolen. 

Det skal være lærernes folkeskoleideal, og derfor vil de gerne høre dit bud på, hvordan vi skaber 

den bedste skole.  

 

Der afholdes 5 medlemsmøder i januar og februar, det i København afholdes den 5. februar 2019 

fra 16 til 18.30 på Radisson Blue Royal Hotel. Her vil Alexander von Oettingen, dr. pæd og 

prorektor på UC Syd, give et oplæg om det foreløbige indhold i foreningens folkeskoleideal - og 
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derefter er der mulighed for at komme med dine input.  

 

På dette link kan du se en lille video, hvor formand Anders Bondo Christensen taler om, hvorfor vi 

arbejder med et folkeskoleideal – og du kan tilmelde dig et af medlemsmøderne. Sidste tilmelding 

er 25-01-19.  

 

Lønaftale  

Vi er i øjeblikket i gang med at forhandle en ny lønaftale, som vi håber at kunne fortælle jer mere 

om i det nye år 

 

Løntjek 

Vi har igen i år været ude på de tre skoler og lavet løntjek. Rigtig mange får korrekt løn, men vi 

fandt dog nogle enkelte fejl. Det handlede mest om for lidt udbetaling af undervisningstillæg – her 

er det især, hvis man er på deltid, at man skal være opmærksom. Der var også nogle, som havde 

flere eller mindre feriedage tilbage end de regnede med.  

Samtidig med løntjekket lavede vi en lille undersøgelse omkring opgaveoversigten, den vil TR’erne 

bruge i dialogen med skoleledelsen om planlægning af næste skoleår.  

Fik du ikke lige tjekket din lønseddel, så fortvivl ikke du kan altid gå til din TR og få den set 

igennem. 

 

De bedste julehilsner  

Merete Randskov 

 

 

Vallensbæk Lærerkreds ønsker alle vores 

medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
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