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December 2019 

Kære medlem af DLF Kreds 16 

Debataften 11/11 ”Vores børn vores 
skole” 

Den 11. november afviklede Kreds 16 sammen 
med Skole og Forældre et velbesøgt debatar-
rangement om skole i Taastrup Teater. Titlen var 
“Vores børn og vores skole” og hensigten var at 
demonstrere initiativ og handling i forhold til at 
arbejde sammen med kommune og forældre 
om skolen som god ramme for demokratisk 
dannelse, godt samvær og faglig dannelse for 
vores børn. Sammen med over 100 forældre, 
kolleger, politikere og forvaltningsrepræsentan-
ter havde vi en livlig og vigtig drøftelse af frem-
tid såvel som nutidige udfordringer og behov i 
kommunens skoler. Den første forælderkom-
mentar handlede om inklusionens pris for bør-
nene i hverdagens klasseliv og flere indlæg om 
børn med særlige behov fulgte senere. 

DLF og KL har i april 2018 lovet hinanden en ny 
start med et tættere samarbejde og vores ar-
rangement viser seriøsiteten i kredsens ønske 
om at leve op til aftalen. Desværre ønskede 
kommunen helt uforståeligt ikke at være med-
arrangør. Det er selvfølgelig stærkt bekymrende 
at vores arbejdsgiver ikke kunne se sig selv som 
medarrangør sammen med os. Heldigvis takke-
de Kurt Scheelsbeck dog ja til at sidde med i de-
batpanelet. Kurt (C) er formand for Institutions- 
og skoleudvalget (ISU) og meget engageret i 
”Fremtidens Skole”. I panelet sad han sammen 
med Rasmus Edelberg, Jeanette Sjøberg og 
Knud Romer, som på forbilledlig vis bidrog med 
hver deres perspektiv på skolen og udfordrede 
hinanden og gav respons til salens input. Jeppe 
Søe, som vi tidligere har haft fornøjelse af ved 
åbent kredskursus, bidrog også til debatten og 
varetog konferencierrollen. 

Aftenens debat viste tydeligt, at vi har meget at 
tale om, når vi sammen skal tage vare på og ud-
vikle folkeskole lokalt. Kommentarer fra både 
forældre og lærere fortalte om udfordringer 
mht. inklusion, manglende økonomi til projekt-
ugernes aktiviteter og oplevelse af “top-down-
styring” på kommune-niveau. Sidstnævnte 
kommer også til udtryk i spørgeskemaundersø-
gelsen, som kredsen gennemførte i november. 
Vi fik en svarprocent på 70, og er i fuld gang 
med analysearbejdet af data fra undersøgelsen. 

Samarbejdssituationen mellem Kreds 
16 og kommunen 

Det har igennem flere år været vanskeligt at få 
etableret et reelt samarbejde med kommunen 
om medlemmernes arbejdsforhold og mulighed 
for at levere et ordenligt stykke arbejde. Vi op-
lever faktisk ikke noget ønske fra HTK om at leve 
op til de intentioner, der blev aftalt i april 2018 i 
forbindelse med “ny start”. Det er dybt frustre-
rende og har bl.a. ført til, at vi har søgt vejled-
ning i hovedforeningen. De har igen og igen op-
fordret os til vedholdent at søge samarbejdsve-
jen.  

Det er tankevækkende at 91% af medlemmerne 
i Kreds 16 i mindre grad eller slet ikke oplever at 
blive inddraget i beslutninger i kommunen, der 
vedrører deres arbejdsliv.1  

Der er altså et meget aktuelt og udtalt behov for 
at Høje-Taastrup Kommune hurtigst muligt be-
gynder at interessere sig for medarbejderper-
spektivet i den lokale folkeskole.  

Vi overvejer pt., om vi skal bede de centrale par-
ter om hjælp til at komme i gang med samar-
bejdet igen.  

 
1 Medlemsundersøgelsen i Kreds 16 efterår 2019 

Nyhedsbrev 

http://kreds16.dk/
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Aula 

Der er bestilt ”sikkerheds-App” til medarbejder- 
iPads/laptops, således at vi fremover ikke skal 
bruge egen NemID, udover ved første identifice-
ring i App’en. 

Løntjek 2019 

Vi har netop afsluttet årets løntjekrunde på sko-
lerne. Vi finder heldigvis færre fejl år for år. Det 
er primært manglende udbetaling af tillæg for 
undervisning >750 t/år, der dukker op. På enkel-
te skoler får vi også en snak med nogle nye kol-
leger, der ikke har fået andel i de lokale lønkro-
ner. Det er Kreds 16s lønpolitik, at lokalløn skal 
fordeles imellem alle lærere/ børnehaveklasse-
ledere, for det kommer skolen til gode, at vi løf-
ter i flok, så det er logisk, at det afspejles i be-
lønningen. Kredsen har forhandlingsretten og 
forsøger fortløbende at leve op til politikken. 

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.  

I efterårsferien oktober 2020 mangler læ-
rer/bh.klasseledere 1,22 feriedags optjening, 
men vi har aftalt med kommunen, at vi løser det 
ved at holde ferien på forskud, da optjeningen 
sker kort efter feriens afholdelse. 

Valg til DLFs Hovedstyrelse  

I forbindelse med valget opfordrede vi alle til at 
stemme, bl.a ved at hjælpe i forbindelse med 
løntjek og via Facebook, kredshjemmeside og 
tillidsrepræsentanten. Kredsens stemmeprocent 
blev desværre mindre end 50, men vi kan glæde 
os over, at der er kommet 3 repræsentanter i 
Hovedstyrelsen fra vores samarbejde i Hoved-
staden Vest, nemlig Anders Liltorp, Susanne Vil-
strup og Morten Refskov. Desværre kom en an-
den af vores tætte samarbejdsparter ikke ind, 
idet Jeanette Sjøberg manglede 200 stemmer. 

Kredsens Generalforsamling 2020 – 
med valg 

Kreds 16 afholder generalforsamling 24/3/2020 
kl. 16.00 på Borgerskolen. Sæt kryds i kalende-
ren. 

Ekstraordinær Kongres om Ny Start 
5/2 

DLF afholder ekstraordinær kongres i februar for 
at drøfte lærerkommissionens rapport og an-
vendelsen i forhold til periodeforhandling, som 
parterne aftalte i april 2018. Kommissionen er 
en uafhængig enhed under ledelse af Per B. 
Christensen, der har lavet skolebesøg og samta-
ler med skoleområdets aktører igennem 2019. 
Rapporten er blevet offentliggjort 16/12 og der 
blev afholdt stormøde for hele landets tillidsre-
præsentanter 17/12, hvor pointerne blev udfol-
det. 

D. 1. marts starter forhandlingerne til en ny ar-
bejdstidsaftale, og der skulle gerne foreligge et 
resultat omkring 1. maj, som derefter vil blive 
sendt til urafstemning hos medlemmerne 

Ny kredssekretær 

Kreds 16 har i en lang periode været uden se-
kretær. Vi kan med glæde meddele, at vi har an-
sat en ny sekretær pr. 1/1/2020. Hun hedder 
Marlene Lykke Knudsen og har mange års erfa-
ring fra Greve Kommune. 

Ny direktør for skoleområdet 

På Hovedudvalgsmødet den 15/12 blev der 
fremlagt en plan for nye direktørområder. Ifølge 
planen bliver Charlotte Markussen direktør for 
Skole- og Instutionscenteret, Børne- og Unge-
rådgivningscenter og Ungecenter. Den ledige 
direktørstilling efter Per Aalbæk Nielsen, bliver 
derfor efter planen for en mindre del af Charlot-
tes tidligere områder, bl.a Borger og Arbejds-
markedsenter. Se Medarbejdernyt og Ledernyt 
på Mit HTK for løbende information. 
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Åbent medlemskursus 2020 

Sæt kryds i kalenderen d. 7.- 8. februar 2020, 
for der afholder vi åbent medlemskursus på 
Sinatur Frederiksdal. Vi byder på en blanding 
af fest, fornøjelig udfordring/overraskelse 
(kender du til hypnose?) og foreningsfaglighed 
med fokus på udvikling af vores fælles 
engagement i den “in-volverende fagforening”. 

God jul og godt nytår 

ønskes I alle sammen, med en forhåbentlig 
afslappende tid i familiens skød. 

Vi ses i det nye år! 


