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Sommerferie  

Reminder til alle med under 1½ års ansættelse. 
Sommerferien står for døren og i Høje-Taastrup 
Kommune er de officielle ferieuger 28+29+30. I 
disse uger få man ferie med løn, men kun i det 
omfang, det er optjent. 

Har du ikke optjent et helt års feriepenge kan du 
melde dig arbejdsledig i disse uger og få 
dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse. Det 
kan IKKE gøres med tilbagevirkende kraft, så du 
skal melde dig ledig senest på første feriedag 
uden løn. Du kan på skolens kontor få oplyst, 
hvor mange feriedage du har optjent. 

Kontakt evt. Lærernes A-kasse: www.dlfa.dk 

Ny Start 

D. 18. maj havde Kreds 16 et møde med Michael 
Ziegler, skoledirektøren og skolechefen omkring 
”Ny Start”, som er en del af OK18. 

Det var et godt møde, hvor vi med konkrete 
eksempler forsøgte at belyse, de problemer vi 
står i, med at få forberedelsestiden til at hænge 
sammen med opgaverne. 

I HTK er der i særlig grad brug for en ny start. Her 
mangler vi dog endnu at se hvilke konkrete 
initiativer kommunen vil mødes om når 
lokalaftale desværre ikke ønskes. 

Selvom der er lange udsigter til at lave en 
decideret lokalaftale, så håber vi dog på, at vi 
med en tættere dialog kan få større indflydelse 
på arbejdstid og arbejdsvilkår – også i Kreds 16. 

Hovedforeningen har tilbudt at yde assistance til 
de kredse/kommuner, hvor dialogen går særligt 
trægt. Vi må se om dette bliver aktuelt. Lige nu 
afventer vi nye mødedatoer. 

 

Ny lønsammensætning 

D. 1/8 vil der komme en ny lønsammensætning for 
alle, der er fastansat pr. 31/7.  

To tillæg på hhv. 5200 og 4500 bliver til personlige 
tillæg og tillæg for selvstyrende team ændrer 
værdi til 4700 kr/år (6400 i nutidskroner). 

Vi afholder naturligvis løntjek i efteråret på alle 
skoler, som vi plejer, men vær opmærksom på 
dette allerede ved lønudbetalingen i slutningen af 
august. 

Debat om kompetencedækning 

Den seneste tid har der i medierne været 
opmærksomhed på, at der i Høje-Taastrup 
Kommune er et problem med, at for mange timer 
læses af uuddannet personale eller personale uden 
den tilstrækkelige linjefagsviden. I helt op mod 
hver 5. lektion der læses, er der ikke 
kompetencedækning. 

Dette er naturligvis en debat, vi gerne vil gå ind i 
og også arbejde med institutions- og skoleudvalget 
om at løse.  

Åbent kredskursus 

 

http://www.dlfa.dk/
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Kulturaften-show 8. september 

 

Lokal lærer på Torstorp Skole og medlem af Kreds 
16, Jasmin Ibrisimovic, har taget initiativ til en ny 
type integrationsprojekt. I første omgang tager 
Jasmin udgangspunkt i sin egen historie, som 
flygtning fra krigen i Bosnien i 90’erne. Jasmin har 
derfor sammen med andre flygtninge fra Bosnien, 
samt flere bosniske organisationer i Danmark 
stablet et arrangement på benene. Her vil der 
være koncert og taler, hvor kunstnerne og andre 
deltagere alle har én ting til fælles: De kom til 
Danmark som flygtninge for 25 år siden og ønsker 
med deltagelse i arrangementet at takke det 
danske samfund for at have taget så godt imod 
dem.  

I Danmark har de fået mulighed for at leve, 
udfolde sig og bidrage til det danske samfund. 
Med denne kulturaften vil de gerne give lidt 
tilbage.  

En hyldest til alle de danskere som åbnede deres 
døre, deres arme og åbnede deres hjerter for de 
bosniske flygtninge. Jasmins initiativ har til formål 
at skabe en tradition for at fremhæve de positive 
sider af Danmark og den danske kultur. Vores 
allesammens Danmark. Så Jasmins projekt 
stopper ikke med dette arrangement. Nej, Jasmin 

og gruppen bag, har større planer og håber 
arrangementet kan være startskuddet til, at 
integration kan komme på den politiske  
dagsorden, men med udgangspunkt i de mange 
gode historier der findes i Danmark. Derfor er 
Jasmin allerede i kontakt med andre etniske 
organisationer, som alle deltager i arrangementet, 
for at starte et samarbejde op. Forretningsudvalget 
i Kreds 16 ser positivt på dette projekt da et fokus 
på vellykket integration er vigtig at fremme, ikke 
mindst for eleverne i folkeskolen. Men hvad 
tænker du som medlem, skal Kreds 16 bakke op 
om projektet? Vi hører gerne fra dig på 
016@dlf.org. Del dine tanker om dette projekt 
med os. Du kan læse mere på projektets 
hjemmeside www.danskestolt.dk, hvor der også 
kan købes billetter. 

Ekstraordinær kongres 

Torsdag d. 7. juni blev der afholdt ekstraordinær 
Kongres i DLF. Kongressen vedtog at afsætte 
midler til de lokale kredses indsat i forbindelse 
med ”En Ny Start – samarbejdet”. Der blev også 
vedtaget en meget ambitiøs målsætning om, at 
samarbejdet skal føre til, at alle medlemmer i løbet 
af de næste to år skal opleve en positiv forandring. 
Det er store ord, men vi skal ikke undlade at 
forsøge at leve op til dem. 

 
  

 
På vegne af Kreds 16’s kredsstyrelse 
Heidi Yoma Rasmussen 
kredsformand 
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