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Maj 2019 

Kære medlem af Danmarks Lærer-
forening Kreds 16 

Generalforsamling 

Den 26. marts blev der afholdt en god general-
forsamling, der blev ført sikkert igennem af Jea-
nette Sjøberg, der blev valgt som dirigent. Vi 
startede helt utraditionelt med at suspendere 
generalforsamlingen, så Jeanette kunne fortælle 
om foreningens folkeskoleideal.  

 

Som noget nyt, havde vi i år en lille gimmick, 
hvor der mellem punkterne blev trukket lod om 
bl.a. gavekort til et Sinaturhotel, gavekurv og fri 
bar på åbent kredskursus den 7-8. februar 2020. 
Referat og bilag kan findes på kredsens hjem-
meside:  
http://kreds16.dk/kreds-16/generalforsamling/gf19  

Forflyttelser, afsked og arbejdsned-
læggelser 

Onsdag d. 3. april valgte lærerne på begge Ole 
Rømer-Skolens matrikler at nedlægge arbejdet 
og holde fagligt møde. 

Under arbejdsnedlæggelsen skrev de ansatte 
dette åbne brev: 

Åbent brev til ledelsen på Ole Rømer-skolen, ISC 
samt kommunalbestyrelsen i Høje-Taastrup 
Kommune. 

Lærerne og børnehaveklasselederne på Ole Rø-
mer-Skolen har den 3. april 2019 meddelt sko-
lens ledelse, at de i solidaritet med de berørte 
medarbejdere har nedlagt arbejdet for at afhol-
de et fagligt møde. 

Arbejdsnedlæggelsen sker i forlængelse af ledel-
sens orientering om afskedigelser og forflyttelser 
af samlet set 11 medarbejdere (heraf 7 ufrivil-
ligt). Vi er klar over, at samtlige procedurer for 
forflyttelser og afskedigelser er fulgt i diverse 
instanser. Dette til trods vil vi gøre opmærksom 
på følgende forhold, som dækker over konkrete 
beslutninger om afskedigelser og forflyttelser 
samt især årsagen til, at vi i det hele taget står i 
denne situation. 

Ledelsen gjorde meget sent (november 2018) 
indledende antydninger til lokaludvalget om, at 
skolens økonomiske situation var på et sådant 
niveau, at det ville få store personalemæssige 
konsekvenser. På den baggrund er det rystende, 
at ledelsen fra skoleårets begyndelse og til no-
vember 2018 har valgt at ansætte 9 nye medar-
bejdere. Dette kan vi udelukkende tolke som et 
manglende overblik over økonomien, som sko-
lens ledelse og ISC må bære ansvaret for. Det 
åbenbare manglende overblik er rettet mod den 
del af underskuddet (som er langt den største), 
der bl.a. på baggrund af de førnævnte nyansæt-
telser er opstået internt på Ole Rømer-skolen - 
og har derfor i ringere grad være påvirket af den 
besparelse på 1,1 mio. som er en følge af den 
kommunalt ændrede ressourcetildeling til sko-
lerne vedtaget af kommunalbestyrelsen i marts 
2019. Havde det alene været denne besparelse, 
havde det formentlig kunne klares ved naturlig 
afgang eller frivillige forflyttelser. 

Fra medarbejdernes side har det været vanske-
ligt i lokaludvalget at få oplysninger om skolens 
reelle økonomiske situation fra ledelsen. De 
sparsomme og vævende oplysninger, ledelsen 
har givet, har kun været til internt brug i lokal-
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udvalget. En større åbenhed ville eventuelt have 
kunnet gøre os medarbejdere og andre af sko-
lens interessenter opmærksomme på, at noget 
ikke var som det burde. Vi har vægtet en høj 
grad af medindflydelse, medbestemmelse og 
gensidig informationspligt i beslutningsproces-
serne i lokaludvalget – værdier som vi fortsat 
ønsker at værne om, og som vi håber at kunne 
møde fra ledelsens og institutions- og skolecen-
terets side i fremtiden. 

Slutteligt er vi som personalegruppe forundrede 
over, at man har udpeget en medarbejder til af-
skedigelse halvandet år før vedkommende kun-
ne gå på efterløn. Vi undrer os også over, at 
man vælger at forflytte en medarbejder, der er 
kontaktlærer på en kommende 9. klasse og som 
er den eneste stabile lærer, klassen har haft i de 
seneste 3 år. Disse beslutninger stemmer hver-
ken overens med det værdisæt, der hedder bør-
nene først eller med kommunens generelle vær-
dibaserede personalepolitik. 

Lærerne og børnehaveklasselederne på Ole Rø-
mer-skolen 

 

Generelle lønstigninger 

Det er ved OK-18 aftalt generelle lønstigninger, 
der skulle træde i kraft 1. april 2019: 

•Børnehaveklasseledere med minimum 12 års 
erfaring stiger fra løntrin 33 + 7.000 til løntrin 
37. Det svarer til ca. 900 kr. om måneden 

•For børnehaveklasseledere på personlig ord-
ning stiger undervisertillægget fra 7.900 kr. til 
15.400 kr. Det svarer til ca. 860 kr. om måneden 

•Konsulenter og psykologer får et kvalifikations-
tillæg på 6.500 kr. efter 4 års ansættelse. Det 
svarer til ca. 745 kr. om måneden 

•UU-vejledere får et funktionstillæg på 7.000 kr. 
Det svarer til ca. 800 kr. om måneden 

•Fritvalgstillægget hæves fra 0,64 % til 0,83 % 

De forudlønnede skulle have haft lønforbedrin-
gen med den løn, der kom i slutningen af marts. 
Det har de ikke fået. Hovedforeningen oplyser, 
at det skyldes, at organisationsforhandlingerne 
ikke er underskrevet i KL endnu. Når KL har un-
derskrevet, vil lønforbedringen blive afregnet 
med tilbagevirkende kraft.  

Ny ferielov 

Den nye ferielov, der træder i kraft fra 1. sep-
tember næste år, sikrer først og fremmest, at 
nyansatte kan holde betalt ferie det første år af 
deres ansættelse. Det er en klar forbedring i 
forhold til den nuværende ordning, hvor man 
skal være ansat over et år, for at kunne holde 
ferie med feriepenge. 

Der har i aviserne været nogle skriverier om, at 
folk kan komme i klemme i forhold til sommer- 
og efterårsferien 2020, hvilket har bekymret 
nogle af jer ude på skolerne. Det bliver ikke et 
problem for os i Høje-Taastrup Kommune, da vi 
har 3 ugers sommerferie og optjener 16,7 dages 
ferie i en overgangsordning til afholdelse i peri-
oden 1/5/2020 – 31/8/2020 (gammel ferieafta-
le). 
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Der bruges 15 dage på sommerferien og er 1,7 
dag til rest til overførsel til ny ferieordning. Fra 
1/9 2020 (ny ferieaftale) optjenes 2,08 dage pr. 
måned, som kan afholdes samtidigt med optje-
ningen. I efterårsferien oktober 2020 mangler vi 
1,22 feriedags optjening, men vi regner med at 
finde en pragmatisk løsning sammen med kom-
munen. Det vender vi tilbage med i kommende 
nyhedsbrev. 

Fagfordeling 

Nu er fagfordelingerne godt i gang ude på sko-
lerne. 

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

Vi opfordrer derfor endnu en gang til, at man 
spreder undervisningen ud på så mange hænder 
som muligt og prøver at få fordelt andre opga-
ver forholdsvis jævnt. 

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at man har ret 
til dialogmøder med ledelsen omkring sin opga-
veoversigt. 

Gode emner til et sådan dialogmøde kunne væ-
re:  

• Hvor meget tid er der til forberedelse, både 
fælles, men også individuelt? Her skal der 
være sammenhængende tid – ikke kun en 
halv time hist og pist. Forberedelsestiden 
kan ikke blot være den tid, der tilfældigvis er 
tilbage, når andre opgaver er løst. 

• Dine faglige forudsætninger og erfaringer 
med de fag du er blevet tildelt er vigtig. Er 
du nyuddannet og er der nogle, du kan spar-
re med? 

• Hvordan er der plads til faglig udvikling og 
efteruddannelse? 

• Er der gode undervisningsmaterialer til rå-
dighed til fagene, eller skal du selv opfinde 
materiale? 

• Har du et godt kendskab til eleverne?  

• Har du mange forskellige klasser i små fag? 

• Hvor mange teams skal du indgå i? 

Alt dette kan have indflydelse på, hvor mange 
timer du skal undervise. 

AMR-valg til sektor-MED 

Torsdag d. 25. april var der AMR-valg til Sektor-
MED i Institutions- og skolecentret (ISC).  

Fra skoleområdet blev Charlotte Seedorff fra Ole 
Rømer-Skolen valgt. Skoleområdet har siden 
2015 haft to pladser i ISC-SektorMED; dermed 
kunne man vælge en AMR både fra SFO- og sko-
leområdet til SektorMED. Det er desværre ikke 
tilfældet i næste periode, da den praksis aldrig 
er blevet vedtaget i kommunens MED-aftale. 
Kreds 16 og medarbejderrepræsentanterne i 
ISC-SektorMED vil forsøge at få ændret MED-
aftalen, så alle sektorMED-udvalg får mulighed 
for at vælge 3 arbejdsmiljørepræsentanter, hvis 
de ønsker det. Hos os betyder det mulighed for 
at have AMR fra både daginstitutions-, SFO- og 
skoleområdet. Blandt sektorMED’s arbejdsmiljø-
repræsentanter vælges AMR til hovedudvalget. 

På kredsstyrelsens vegne 
 
Heidi Yoma Rasmussen 
Formand, DLF Kreds 16 
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