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Kontingent 
 

Den 1. august er konfliktlånet tilbagebetalt og 
konfliktkontingent og lån afløses af normalt 
kontingent. Kontingentet er fastlagt på 
generalforsamlingen til at udgøre 550 kr./md. i 
Kreds 16. Heraf er 213 kr. til hovedforeningens 
aktiviteter og 337 kr. til Kreds 16’s aktiviteter, 
herunder hører også tillidsrepræsentanternes 
arbejde som kredsstyrelsesmedlemmer. 

 
 
Tillæg i Høje Taastrup - Kreds 16 

 
Fra 1/8/2016 – 31/7/2018 er der aftalt to tillæg til 
alle lærere/børnehaveklasseledere i Kreds 
16/HTK: Tillæg for fleksibelt organiseret 
undervisning, der fremmer alle elevers læring: 
4.500 kr./år(00-niveau) = 6.050 kr./år i 2017-kr. 

 
For lærerarbejdet i selvstyrende team: 5.700 
kr./år(00-niveau) =7.664 kr./år i 2017-kr. 
Desuden er der lokalt på de enkelte skoler 
forhandlet tillæg på mellem 3.400 og 4.200 kr./år 
(00-niveau) = 4.572 kr./år – 5.648 kr./år i 2017-kr. 

 
Vi har også indgået en række individuelle aftaler 
om anciennitets- og funktionstillæg. Det er ikke 
Kreds 16’s lønpolitik at fremme forskelle, så vi 
forsøger altid at opnå kollektive lønaftaler, hvor 
vi kan. I august skal vi gennemgå den samlede 
lønudvikling på vores område sammen med 
forvaltningen, da det ikke var intentionen i 
aftalen, at den samlede lønsum skulle falde. 

 
Vi optager forhandling i januar 2018 om de tillæg 
der ophører 31/7/2018. 
 
Opgaveoversigt og skema 
I august måned gennemgår din tillids- 
repræsentant opgaveoversigterne med henblik 
på at sikre en rimelig opgavefordeling. I 
forretningsudvalget kigger vi med og deltager, 
hvis der er problematikker – både på enkelt-
niveau og i forhold til evt. udvikling i det 

generelle arbejdspres. 
Det er vigtigt at alle har mulighed for at fordybe 
sig i undervisningsplanlægning og forberedelse i 
sammenhængende tidsblokke – som efter vores 
opfattelse ikke kun kan bestå af 45 minutters 
blokke, med mindre man selv har ønske derom. 
Selvom skemaer er resultatet af kompromiser, 
bør man fastlægge nogle krav og principper, der 
skal leves op til – også mht. retfærdighed.  Hvis 
der er flere skemaperioder i året, kan uheldige 
konstellationer måske tåles i et enkelt kvartal, 
men det er vigtigt, at man fordeler goder og 
byrder ligeligt. 

 
Kritisk nysgerrighed og digital dannelse 
”Fremtidens skole i praksis”-konferencen 

 
Konferencen i Taastrup Idrætscenter mandag og 
tirsdag 7-8. august havde heldigvis fokus på alt 
andet end karakterer og målstyring. Det var en 
opmuntring, ikke mindst når man tænker tilbage 
på de kravspecifikationer, vi fik serveret fra skole-
forvaltningen ved indgangen til sidste skoleår: 
Meebook-forløb tilpasset hver elev og fag, 
minimum to niveauer i Blooms taksonomi osv. 

 
I mandags synes vi, der i højere grad fokuseredes 
på veje til motiverende undervisning og 21. årh. 
kompetencer. Ole Sejer Iversen talte om kritisk 
nysgerrighed, kreativ skabekompetence, IT i 
intimsfæren (intentionalitet i alle produkter) og 
digital dannelse. Larry Rosenstock fortalte om 
"High Tech High"-skolerne, om deres elevsam-
mensætning og "optagelseslotteri", der sikrer en 
blandet repræsentation af elever fra fattige 
områder, om deres succes med projektarbejde og 
tilhørende "ferniseringer", der åbner skole mod 
samfund og "sætter noget på spil” for eleverne. 
 
Mange af os lidt ældre lærere kan sige: Det har vi 
haft – det finder vi gerne frem igen. Man ku’ kalde 
det ”gammel” nordisk skoletradition kombineret 
med nye digitale muligheder. 

 
Vi tænker, at der har lydt et startskud, og herfra 
skal vi i gang med at finde ud af, hvor de digitale 
løsninger giver mening og lære at anvende og 
formidle dem. Det kræver tid. Vi har foreslået i 
styregruppen for brugerportalsinitiativ og pæda-
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gogisk IT, at man anbefaler politikerne at afsætte 
1,5 time pr. lærer i 30 uger til udvikling, 
samarbejde og opkvalificering af digital under-
visning. Det bliver 26 årsværk eller ca. 12 mio. kr. 
(forudsat, at de 1,5 time i beregningen er 
undervisning, som en anden lærer skal varetage 
imens du er på ”IT-uddannelse”).  Resten af 
udvalget tror ikke så meget på, at den løsning 
bliver en realitet. Hvis de har ret, må vi tage 
udviklingen og ambitionerne i det tempo, 
hverdagen tillader. 

Høje-Taastrup har jo som bekendt udstyret alle 
1.-9. klasses elever med iPad eller laptop og 
satser på fremtidens skole med bl.a. to 
skolebyggerier, det største med et meget 
interessant advisory board tilknyttet. Ambition-
erne og armbevægelserne i HTK på skoleområdet 
er store. Vi er stærkt optaget af at påvirke 
forvaltning og politikere til at sikre mulighed for 
kvalitet, så drømmene ikke kun bliver et tyndt lag 
fernis hen over en i forvejen presset folkeskole. 

Vi håber, fremtidens skoler giver eleverne flere 
muligheder for at skabe konkrete udtryk og 
produktioner som resultat af deres hjerne-
arbejde. Det være sig teater, digitale 
programmer, brugskunst eller noget fjerde. Man 
motiveres til en indsats, når der er noget på spil 
og man kan se et konkret produkt af sine 
anstrengelser. Meget står og falder med, om vi 
kan motivere eleverne. Karakterer, målstyring og 
elevplaner har vist sig ubrugelige i den 
henseende. Vi har et ansvar for at bidrage til børn 
og unges selvtillid, nysgerrighed og et utal af 
kompetencer. Der er nok at tage hånd om. Og det 
sker naturligvis ikke automatisk, fordi der står et 
værksted og en bygning med højt til loftet. 
Lærerne er den afgørende faktor for, hvad der 
kommer til at udspille sig i fremtidens skoler - 
kvalificerede lærere og børnehaveklasseledere 
med mulighed for i fællesskab at tilberede de 
omstændigheder, der udfordrer og rykker 
eleverne dag for dag imod den bedste version af 
sig selv. 

HUSK åbent medlemskursus 
22-23. september. Teaser kom før ferien,
invitationen kommer fredag.

Vel mødt tilbage fra sommerferie 

Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen  
Danmarks Lærerforening Kreds 16 
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