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December 2018 

170.000 kr. fundet på løntjek 

I løbet af november og december har vi været til 
løntjek på samtlige skoler i HTK. 

Det kan være rigtigt svært at gennemskue sin 
lønseddel som lærer, da der er gamle tillæg og 
aftaler, som nogle er berettigede til og andre 
ikke. 

Langt de fleste medlemmer får den rigtige løn, 
men det sker dog jævnligt, at vi finder fejl, der 
skal rettes og evt. også udbetales med 
tilbagevirkende kraft. Det tager kun 5 minutter at 
få tjekket lønsedlen, men de kan være givet godt 
ud. 

I år har vi især fundet fejl på det høje 
undervisningstillæg som giver 123,95 kr/t til dem, 
der underviser mere end 750 timer om året. En 
enkelt lærer havde ikke fået den berettigede 
anciennitetsløn gennem flere år, så det blev til 
mange penge. 

Resultatet er, at vi i år har fundet fejl for godt 
170.000 kr. 

 

Kredsstyrelsesinternat 

Den 9. og 10. oktober var hele kredsstyrelsen 
samlet til kredsstyrelsesinternat med et 
tætpakket program. 

Første dag havde vi møde med Anders Bondo 
Christensen og Gordon Ørskov Madsen fra 
hovedstyrelsen. Her blev ”Ny Start” drøftet og vi 
kiggede på de særlige omstændigheder ved at 
være kreds i Høje-Taastrup Kommune, hvor der 
ikke fra politisk side er den store interesse for at 
lave lokalaftale. Vi benyttede muligheden for at 
få sparring/flere ideer til, hvordan vi lokalt kan 
indfri ambitionen om, at alle ansatte i slutningen 
af denne overenskomstperiode oplever 

forbedringer ude på arbejdspladserne. 

 

På andendagen havde kredsstyrelsen inviteret alle 
kommunens skoleledere til møde, hvor vi fik talt 
om, hvilke udfordringer der var på de enkelte 
skoler og hvordan vi kan forbedre samarbejdet 
mellem tillidsrepræsentant og skoleleder – til gavn 
for medlemmerne. 

Imens brugte forretningsudvalget tiden sammen 
med skolechef Flemming Ellingsen og økonomi-/og 
skoledirektør Per Aalbæk Nielsen. Her talte vi især 
om mulighederne for at reducere ”bøvlet” på 
skolerne og tynde ud i opgaver/prioritere opgaver 
for at frigøre tid til kerneopgaven. Denne drøftelse 
fortsætter kredsstyrelsen med Flemming og Per på 
TR-møde i kredsen den 18. december, hvor vi 
drøfter konklusioner og anbefaling fra 
Rådgivningsgruppen om læringsplatforme og 
Fælles Mål og anbefalingerne fra Inklusions-
eftersynet i 2016 og DLF’s hovedstyrelse i år. 

 

Fremtidens skole 

Nu er Høje-Taastrup Kommunes store og 
ambitiøse projekt omkring ”Fremtidens skole” for 
alvor begyndt at udfolde sig ude på de enkelte 
skoler. 

Kommunen har modtaget 11 millioner kr. fra A.P. 
Møller Fonden til at udvikle projektet. Disse penge 
er italesat, som om de bruges til uddannelse af 
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skolens lærere.  

Kreds 16 har ved mange lejligheder, blandt andet 
i byrådet, peget på, at pengene ganske vist 
bruges på konsulenter, som underviser lærerne 
(Autens og Mannaz), men at der ikke er kommet 
en krone ekstra til den tid, lærerne skal bruge på 
uddannelsen, men at den alene tages fra 
lærernes forberedelsestid. Lærere, der er 
udpeget til læringsfacilitatorer oplever, at der 
stilles store krav til møder og forberedelse, og der 
er store forskelle imellem de enkelte skoler på 
hvordan dette belønnes og hvor meget tid der 
gives til opgaven. Kreds 16 bliver ved med at søge 
så meget indflydelse som muligt på projektet og 
kæmpe for at vores lange erfaring med 
undervisning i Høje-Taastrup Kommune kan være 
med til at sikre kvaliteten og relevansen i 
projektet. 

Kredsens arbejde 

En gang i mellem, bliver der spurgt ind til, hvad vi 
foretager os på kredsen, og her følger en lille 
beskrivelse. 

En af vores kerneopgaver er sagsbehandling og 
hjælp til de medlemmer, der på den ene eller 
anden måde er i vanskeligheder eller har brug for 
råd. Nogle gange er det beregning af barsel eller 
tjenestemandspension. Andre gange er det 
vejledning i forbindelse med tjenstlige samtaler, 
fejl i ansættelsen eller hjælp til sygemeldinger 
eller fleksjob. Vi deltager jævnligt som bisiddere 
ved møder og vi hjælper medlemmer med at 
skrive høringssvar i forbindelse med advarsler og 
afsked. 

Derudover forhandler vi løn for alle på LC-
overenskomst og gennemgår, godkender eller 
forhandler lønindplaceringen ved alle ansættelser 
inden for vores overenskomstområde. 

Vi sørger for den daglige drift af kredskontoret, 
arrangerer medlemsmøder, deltager i faglig 
klubmøder (på invitation), forestår løntjek, 
generalforsamling, m.v.  

En stor del af arbejdet er mere politisk, hvor vi 
sidder repræsenteret i mange kommunale udvalg, 
der beskæftiger sig med vores område, så vores 
stemme bliver hørt. Det drejer sig om ISC-Sektor-
MED, Hoved-MED, Styregruppe for Fremtidens 
skole, Følgegruppe for byggeri af Nærheden Skole, 
Følgegruppe vedr. 0-18-års området, Styregruppe 
for brugerportalsinitiativ og pædagogisk IT 
(Meebook, Aula mv.) og diverse underudvalg. Det 
er her, vi fx har plæderet for, at der skulle bruges 
12 mio. kr. til pædagogisk IT-uddannelse af 
medarbejderne i forbindelse med 1:1-
implementeringen, hvis man havde en ambition 
om hurtige resultater. Det er prisen for 1,5 times 
lærerarbejde om ugen, 500 lærere i 30 uger. Så 
ville man hurtigt sikre, at lærerne fik kompetencer 
med de konkrete iPad-apps, der giver fagligt 
mening for vores fag og elever og kunne skabe 
undervisningsforløb med anvendelse heraf. Det var 
der ikke penge til, men forståelse for, at så tager 
det længere tid at skabe de store forandringer. 

Vi har en traditionsrig og solid indsats rettet imod 
samarbejdet med de andre faglige organisationer i 
kommunen. Vi er værter for medarbejderrådets 8 
årlige møder og har et udpræget godt samarbejde, 
som bl.a giver et stærkt udgangspunkt, når vi 
sætter dagsorden som næstformandsskab i 
Hovedudvalget. Kreds 16’s formand er officielt 
næstformand i HU, men sammen med PMF’ernes 
Fællestillidsrepræsentant, Heidi Hansen udgør vi et 
velfungerende ”næstformandsskab”. Heidi og 
Heidi er faste tilhørere ved samtlige byrådsmøder 
og plejer i det hele taget kontakten til både det 
politiske system og embedsmændene så godt som 
det kan lade sig gøre. 

Vi mødes ca. 2 gange om måneden med skolernes 
tillidsrepræsentanter i kredsstyrelsen hvor 
skolernes lokale udfordringer vendes og 
prioriteringer og indsatser drøftes. Vi gør vi en del 
ud af at være relevant sparringspartner og 
sekretariat for TR og AMR.   

Derudover deltager vi selvfølgelig også i en del 
uddannelse og strategiske møder med resten af 
DLF-organisationen. Arbejdsmiljøforhold er altid 
aktuelt, men i 2018 har der været øvrigt fokus på 
”De 5 pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen” 
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(færre bindinger, ”formål er ikke målstyring”, 
styrkelse af den professionelle dømmekraft) og 
”Meningsfuld anvendelse af læringsplatforme”. 
Samt arbejdet med et folkeskoleideal og ”Politisk 
notat vedr. inklusion”, som anbefaler konkrete 
tiltag og står på skuldrene af afrapporteringen fra 
inklusionseftersynet i 2016. Alt sammen emner, vi 
gerne drøfter mere indgående på medlems-
møder. Vi arrangerer meget gerne café-møder og 
lignende, hvis interessen er der. I kan altid skrive 
til os eller gå til jeres tillidsrepræsentant med 
ønsker om kredsarrangementer. 

 

Loyalitet og kritik 

Vi oplever i disse år flere og flere lærere, som er 
nervøse ved at rejse kritik om deres 
professionelle hverdag. De er bekymrede for, at 
kritikken opfattes som illoyalitet. 

Kritik skal selvfølgelig som udgangspunkt leveres 
på en sober måde – altså uden skældsord osv. 
Men som offentlig ansatte har vi en udstrakt 
ytringsfrihed. Det betyder, at vi på egne vegne 
kan deltage i den offentlige debat og fremføre 
personlige meninger og synspunkter. 

Det gælder også, når man som offentligt ansat 
udtaler sig kritisk om ens eget arbejdsområde. 
Men beskyttelsen gælder ikke, når man udtaler 
sig på myndighedens vegne. Her er det ledelsen, 
som beslutter, hvem der må udtale sig, og hvad 
de må sige. 

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at ringe ned 
til os og få sparring på en sådan problematik. 

Du kan træffe kredsen telefonisk mandag-fredag 
kl 9-16.30 på tlf. nr.: 43524560 eller sende os en 
mail på 016@dlf.org 

Fagfordeling 

Inden længe går fagfordelingerne i gang ude på 
skolerne. 

Der kan på skolerne være meget stor forskel på 
hvor mange undervisningslektioner, der er 
gennemsnitligt. En ting er sikkert – næsten alle 
føler sig pressede på forberedelsestid. 

Vi opfordrer til, at man spreder undervisningen ud 
på så mange hænder som muligt og prøver at få 
fordelt andre opgaver forholdsvis jævnt. 

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at man har krav 
på dialogmøder med ledelsen omkring sin 
opgaveoversigt i løbet af året. 

Det bedste redskab du kan have til disse 
dialogmøder er din egen optælling af arbejdstid. 
Det er stort set umuligt at bevise, at man har for 
mange arbejdsopgaver og dermed overarbejde, 
hvis ikke man løbende har talt sin arbejdstid op. 
Alle skoler burde have adgang til at bruge Fix og 
Flex til det formål. Bliver det for bøvlet, så brug 
papir og blyant. Det vigtigste er at du bevarer 
overblikket! 

Lokallønsforhandlinger 

Vi har i lang tid været i gang med at forhandle løn 
på de enkelte skoler. Dette især for dem, der er 
ansat efter den 1/8 2018, som ikke længere 
automatisk får de 4500+5200 kr. + 1 løntrin, som 
tidligere var forhandlet i Høje-Taastrup Kommune. 
Vi forventede, at dette ville blive en tidskrævende 
opgave, og den har i høj grad levet op til vore 
forventninger. 

Vi har i skrivende stund landet et resultat på 9 af 
skolerne, som vi og skolelederne er tilfredse med, 
men resultaterne er ikke udmøntet alle steder. Din 
tillidsrepræsentant vil fortælle, når det er sket på 
din skole.  

Det har været vores ambition at de frigjorte Ny-
lønsmidler skulle udmøntes, så de understøtter 
mulighederne for et godt arbejdsklima og 
arbejdstilfreds. Det vil sige – lige løn for lige 
arbejde. 

Vil du vide mere om Kreds 16’s lønpolitik, kan du finde 
den på kredsens hjemmeside: www.kreds16.dk 

http://www.kreds16.dk/
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Farvel til Hedehusenes 
tillidsrepræsentant 

I Fagbladet Folkeskolen kan I læse, at vores dygtige 
kollega, lærer og tillidsrepræsentant Pernille 
Kepler har valgt at opsige sin stilling i kommunen. I 
artiklen begrunder Pernille sin opsigelse som 
følger: "Jeg kan ikke længere se børnene i øjnene 
og bilde mig selv ind, at det er bedre, at jeg er der, 
end at jeg ikke er der. Med min tilstedeværelse 
godkender jeg de tilstande, som de skal gå i skole 
under. Og det kan jeg ikke". 

Kredsstyrelsen er vildt ked af at miste endnu en 
dygtig, engageret lærerkollega og tillige en virkelig 
skarp og hårdtarbejdende tillidsrepræsentant, der 
kæmpede for ordentlige arbejdsvilkår til den bitre 
ende. Vi kan sagtens genkende de frustrationer, 
Pernille lægger til grund for sin opsigelse. Ikke 
desto mindre har vi troen på, at vi som lærere, 
børnehaveklasseledere, skolekonsulenter osv. ved 
fælles indsats til stadighed gør en kæmpe forskel 
for eleverne og at det er umagen værd at kæmpe 
for både elevernes og de ansattes vilkår. 

https://www.folkeskolen.dk/647945/laerer-siger-op-
paa-grund-af-de-daarlige-forhold-i-folkeskolen 

Kryds i kalenderen 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 26. marts 
2019. Du skal nemlig deltage i Kreds 16’s general-
forsamling, der starter kl 17.00. 

Juleferie 

Så er der bare tilbage at ønske jer alle en 
velfortjent juleferie, som i år er dejlig lang. Og en 
anden god ting er, at du ovenikøbet får løn imens. 
Så skulle du være en af den nyansatte, der ikke har 
optjent nok feriedage, så kan du tage det helt 
roligt.. der skal ikke søges dagpenge i denne ferie, 
da der er tale om afspadseringsdage. 

 

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

https://www.facebook.com/pernille.kepler?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDSP14mYS8zpeQ9fAyFvkQAoCq0FLHh1WrvinRCLjSm0i0XLDLScx_9Au4vpYnpIOx3Gjox5u5gIw4S&fref=mentions
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