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Indledning 
 

Kære medlem! 

 

Så er det blevet generalforsamlingstid igen, hvert år i marts mødes 

vi og taler om situationen for medlemmerne, kredsen, Danmarks 

Lærerforening, og hvad der ellers måtte være aktuelt. 

 

I lige årstal er der 2 ting, der adskiller sig fra generalforsamlinger i 

ulige år. Kredsens forretningsudvalg laver en skriftlig beretning, 

der er en tilbageskuen på de seneste 2 år, hvad arbejdede vi med, 

hvad fik vi gennemført, hvad gik godt og hvad gik mindre godt. 

Den skriftlige beretning er lavet af alle Kreds 16’s forretningsud-

valgsmedlemmer som et teamsamarbejde. 

 

Der er også valg på dagsordenen, vi skal have valgt den daglige le-

delse af Kreds 16 for de kommende 2 år. I mange år har vi valgt FU 

hvert andet år, i år der det dog lidt anderledes i år, da formanden 

har valgt ikke at genopstille. 

 

Denne beretning omhandler perioden 1.4.-2014 til 31.3. 2016, men 

den vil bære præg af overenskomsten i 2013, da den har væsentlig 

indflydelse på arbejdsforholdene på skolerne, og implementeringen 

af denne overenskomst (Lov 409) halter lidt. 

 

Formanden vil på generalforsamlingen aflægge en mundtlig beret-

ning, som mere beskæftiger sig med de problemstillinger, vi står 

overfor. 

 

Du kan se den endelige dagsorden for generalforsamlingen på næ-

ste side. 

 

 

På gensyn på Gadehaveskolen torsdag d. 17. marts 2016 kl. 16.30. 
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Kreds 16’s generalforsamling 

torsdag d. 17. marts 2016 kl. 16.30 

Gadehaveskolens kantine Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup 

 

Endelig dagsorden: 
 

1. Velkomst og valg af dirigent 
 

2. Mundtlig beretning herunder behandling af såvel skriftlig som mundtlig beretning og vedtagel-
se af udtalelser. Kredsstyrelsen har nedenstående forslag: 

a. Linie 10’s rolle i ”Uddannelse til Alle” 
b. Ikke alle veje fører til Høje-Taastrup 
c. Vi ønsker ledelse tæt på kerneopgaven 

 
3. Regnskab 

 
4. Indkomne forslag 

 Vedtægtsændringer vedr. beretning 
 

5. Forslag til budget herunder vedtagelse af kontingent  

 
6. Valg 

 Valg af formand – Vibeke Lynge modtager ikke genvalg, Heidi Yoma Rasmussen modtager 

valg 

 Valg af kongresdelegeret – Mette Thorup, Casper Christiansen og David Qvist modtager valg 
 Valg af kasserer – Casper Christiansen modtager valg 

 Valg af 2 forretningsudvalgsmedlemmer – Mette Thorup modtager genvalg og David Qvist 

modtager valg 
 Valg af suppleanter til kongressen – de 2 FU medlemmer, der ikke bliver valgt som delegeret 

 Valg af næstformand – Mette Thorup og Casper Christiansen modtager valg 

 Valg af 2 kritiske revisorer – Ulla Mikkelsen og Jens Ulrich Christensen modtager valg 

 Valg af suppleanter for kritiske revisorer - ??????????? 

 Valg af fanebærer – Sv-Erik Dreissig modtager ikke genvalg – Søren Overby modtager valg 

 Valg af fanebærersuppleant- ?????????????? 

 

Man kan stille op på generalforsamlingen uden på forhånd at have anmeldt sit kandida-

tur 

 

7. Eventuelt 

 

Alt materiale til generalforsamling kan findes på kredsens hjemmeside www.kreds16.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Vibeke Lynge 

 

 
 

 

 

 

http://www.kreds16.dk/
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Fagpolitisk arbejde 
Fagpolitisk arbejde i Kreds 16 er en som en 

stor pose blandede bolsjer. Lønforhandlinger 

er en enkelt del, personsager og barsels- og 

pensionsrådgivning en anden. Vejledning af 

tillidsrepræsentanterne i forbindelse med de-

res mangesidede arbejde hører også med til 

billedet. 

Vores kredskontor skal fungere både med 

detaljer som rengøring og snerydning, vedli-

geholdelse af hjemmeside, Facebook og Twit-

ter, og så er en vigtig del den daglige service-

ring af medlemmer. Økonomien skal styres, 

og der tænkes virkelig over, at det er med-

lemmernes penge, vi bruger, hver gang vi 

bruger penge på noget. Indflydelse via MED-

systemet fylder en del og oven i alt dette 

kommer det politiske arbejde. 

Kreds 16 har haft møder med alle de politiske 

partier i byrådet, undtaget er dog Venstre, 

men det var ikke manglende vilje. Der var 

kontakt til Venstre. Vi oplever velvillig delta-

gelse, når vi inviterer, og der skabes god kon-

takt på denne måde, uanset om det er i det 

personlige møde eller en telefonopringning 

Vores mål med møderne var at gøre politik-

kerne opmærksomme på den økonomiske 

ramme, der er til rådelighed at drive skole for. 

Vores medlemmers høje ugentlige undervis-

ningsforpligtigelse hænger bl.a. sammen med 

skolernes økonomi. 

Skolerne fik i 2015 tilført flere ressourcer til 

vikarer, dette skete, fordi det lykkedes Kreds 

16 og Lederforeningen at få ”råbt så højt”, at 

det gik op for alle, at der var et problem 

 

Implementering af lov 409  
Lov 409 har ændret arbejdsvilkårene for lære-

re og børnehaveklasseledere, såvel som skole-

livet for eleverne. Høje-Taastrup Kommunes 

byråd vedtog i den anledning i september 

2013, at det skulle afsøges, om der kunne 

indgås en lokal aftale for skoleområdet. Re-

sultatet skulle fremlægges for byrådet i januar 

2014. Vi blev inviteret til et opstartsmøde i 

Hedehuset en stormende oktoberdag, og vi 

var mange omkring bordet. Alle tillidsrepræ-

sentanter for skoleområdet, SFO-området og 

klubområdet var inviteret. På mødet aftalte vi 

at fortsætte dialogen i et mindre forum, hvor 

de forskellige organisationer var repræsente-

ret. Det stod hurtigt klart, at der ikke kunne 

indgås en lokalaftale, men efter en række mø-

der i det lille forum nåede vi til enighed om 

en række ønsker, som blev forelagt byrådet. 

Med vores tekst i hænderne forfattede admi-

nistrationen det samarbejdsgrundlag, som 

byrådet senere vedtog. Det er således ingen 

aftale - blot byrådets vedtagelse mht. imple-

mentering af Lov 409 på nogle afgrænsede 

områder. Aftalegrundlaget kan læses på Kreds 

16’s hjemmeside  www.kreds16.dk.  

Implementeringen af Lov 409 var langt fra på 

skinner eller overstået med samarbejdsgrund-

laget. I samarbejde med forvaltningen arran-

gerede Kreds 16 et par arbejdende konferen-

cer for skoleledere, tillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljørepræsentanter, så der kunne 

komme skub i planlægningen af skoleåret 

2014/15 

Den altoverskyggende udfordring var ( og er 

det stadig) flere lektioner pr. lærer og flere 

samarbejdsforventninger for mindre tid. Hertil 

kommer hele den opblæste forventningsbølge 

fra folkeskolereformen, hvor samfundet loves 

bedre skoleresultater pga. fordybelse, længere 

skoledag og understøttende undervisning. 

Alle ting der ikke er afsat midler til at udvikle 

og samarbejde om. Vi har diskuteret både 

med skoleledere og skolechef, om hvordan en 

opgaveoversigt og en arbejdstidsopgørelse 

skal se ud. Vi har drøftelser om, hvad der skal 

til, for at man lever op til overenskomstens 

krav om dialog om opgaverne i forbindelse 

med opgaveoversigternes tilblivelse såvel 

som ved løbende tilpasning af opgaver i ba-

lance med de givne ressourcer. Vi har nogle 

gange oplevelsen af, at nogle skoler gør, som 

de plejer og håber, det nye går over. Men så-

dan løftes ansvaret for at lede en skole ikke. 

Kreds 16 kunne også godt ønske, Lov 409 gik 

over på en nat – men der er ikke udsigt til det. 

Vi er nødt til sammen med jer at få den nye 

hverdag til at fungere på de nye vilkår, skridt 

for skridt, en udfordring ad gangen.  
 

Registrering og opgørelse  
Registrering og opgørelse af arbejdstiden er 

en del af de værnsregler, den daværende rege-

ring indførte i Lov 409 for at beskytte lærerne 

http://www.kreds16.dk/
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og børnehaveklasse-lederne imod det grænse-

løsearbejde. Opgørelse og registrering af ar-

bejdstiden er ved OK15 blevet en del af over-

enskomsten. En registrering hvor det kun er 

den forbrugte arbejdstid, der skal registreres 

og ikke, hvad tiden er brugt på. Høje-Taastrup 

Kommune har fra start af forsikret om, at 

overenskomsten skal overholdes. Vi kunne 

desværre konstatere, at dette ikke var tilfældet 

på alle skoler, da skoleåret 14/15 skulle opgø-

res. I en undersøgelse Hovedforeningen har 

gennemført, har mange tillidsrepræsentanter 

rundt om i landet svaret, at skolelederen enten 

mente, at arbejdstiden svarede til det planlagte 

i opgaveoversigten, eller at det ikke var nød-

vendigt med en opgørelse. Men paragraffen 

kan kun fraviges på én eneste måde, nemlig 

hvis den lokale kreds jf. paragraf 2 indgår en 

aftale om at fravige den. Det er derfor ikke 

nok, at medarbejderen og skolelederen bliver 

enige om, at sådan en opgørelse behøver 

medarbejderen ikke. Registreringen af den 

enkeltes arbejdstid kan lederen godt uddelege-

re til den enkelte, men der skal som minimum 

ske en registrering af arbejde udover den 

normale ugenorm for den enkelte. Hvorfor er 

det så nødvendigt med en registrering og op-

gørelse af arbejdstiden, bliver Kreds 16 mødt 

med rundt om på skolerne fra både medarbej-

dere og ledere. Det er et vigtigt redskab i den 

dialog, medarbejderen og ledelsen skal have, 

om de opgaver, medarbejderen skal løse, og 

om den tid, der er planlagt med, står mål med 

opgavens omfang. Registreringen er også et 

redskab, medarbejder og leder kan bruge i 

løbet af normperioden til at opdage, om med-

arbejderen har et merarbejde i forhold til den 

arbejdstid den enkelte medarbejder er planlagt 

med i opgaveoversigten. Der er som udgangs-

punkt ikke planlagt med overarbejde på sko-

lerne, og det er derfor nødvendigt, at medar-

bejderen har mulighed for at afspadsere mer-

arbejdet i normperioden. Registreringen af 

arbejdstiden er ikke et kontrolinstrument men 

et styringsredskab, der bl.a. skal hjælpe ledel-

sen i planlægningen, så arbejdspresset kan 

fordeles jævnt ud på personalet. Kreds 16 

arbejder fortsat på at få skoleledelserne til at 

begynde at bruge registreringen konstruktivt i 

fællesskab mellem medarbejder og ledelse. Så 

sent som før jul deltog formanden og næst-

formanden i et skoleledermøde, hvor proble-

matikken vedr. registreringen af arbejdstid 

blev drøftet. På dette møde kom det frem, at 

en enkelt skole var i gang med et registre-

ringssystem, som medarbejderne var tilfredse 

med at bruge. Det samme system skulle være 

på vej til at blive indkøbt og implementeret på 

resten af kommunens skoler. 

I Kreds 16 er vi fortsat bekymrede over mu-

lighederne for at medlemmerne får den til-

strækkelige tid til forberedelse, så der kan 

leveres undervisning med kvalitet, og Kreds 

16 har derfor siden starten af overgangen til 

Lov 409 gjort Høje-Taastrup Kommune op-

mærksom på dette. 

 

Lærerarbejdspladser 
Sammen med Lov 409 kom behovet for at 

indrette lærerarbejdspladser på skolerne. I den 

forbindelse var Kreds 16 og arbejdsmiljøre-

præsentanterne til en række møder, der skulle 

klarlægge behov, krav og lokale løsningsmu-

ligheder. Processen var lang og nogle steder 

mere udfordrende end andre, fordi skolernes 

bygningsmasse gav forskellige muligheder og 

begrænsninger lokalt. Vi havde indlednings-

vis en opgave i at fortælle direktøren for vores 

område, at det ikke var en løsning at give læ-

rerne en bærbar, og så var alle glade. Kom-

munens udspil var endvidere, at 2 lærere skul-

le dele en arbejdsplads, hvilket vi protesterede 

en del over. I dag er skolerne alle indrettet 

med lærerarbejdspladser samtidig med, at 

ledelserne har lavet lokale aftaler om hjem-

mearbejdstid, der imødekommer lidt af beho-

vet for nogle mht. fleksibilitet og rolige om-

givelser omkring forberedelses- og efterbe-

handlingsarbejdet. Der er stadig store udfor-

dringer for mange mht. at finde den nødven-

dige, sammenhængende forberedelsestid og 

arbejdsro. Det har vi fortsat fokus på, når vi 

taler arbejdstidens tilrettelæggelse, opgave-

fordeling osv. 
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Medlemsundersøgelse 2014/15 
I maj måned 2015 foretog kredsstyrelsen en 

medlemsundersøgelse af medlemmernes ar-

bejdsforhold på skolerne. Medlemmerne blev 

spurgt ind til deres arbejdsvilkår, herunder 

arbejdspladser, tid til samarbejde, samarbejde 

med ledelsen, tid til pauser og til hvilken sko-

le de arbejdede på. 

270 fuldførte og besvarelserne fra disse blev 

efterfølgende behandlet og drøftet i kredssty-

relsen. De enkelte skolers besvarelser er ble-

vet gennemgået med skolens lokale TR. 

I spørgsmålene, hvor der indgik en vægtning, 

blev resultaterne samlet i ”over middel” (altid, 

i meget høj grad, i høj grad), ”middel” (i no-

gen grad) og ”under middel” (i ringe grad, i 

meget ringe grad) 

Følgende spørgsmål blev der lagt særligt vægt 

på i drøftelserne: 

 (Q10) Spørgsmålene herunder handler om 

din tid til at samarbejde med andre. 

(Q11) Spørgsmålene herunder handler om 

samarbejdet med ledelsen. 

(Q12) Spørgsmålene herunder handler om din 

tid til at løse dine individuelle opgaver. 

(Q15) Spørgsmålet herunder handeler om din 

tid til at holde pause(r) 

(Q19) Spørgsmålene herunder handler om 

arbejdspladsens indretning. 

 

Q10  

Undersøgelsen viste, at næsten en tredjedel af 

medlemmerne oplever, at de i ringe eller me-

get ringe grad oplever, at have tid til team-

samarbejdet. Dette er et problem, når HTK og 

skolelederne lægger en stor del af arbejdet ud 

på de selvstyrende team, som en tredjedel har 

svært ved at finde tid til.  

Undersøgelsen viste også, at næsten halvdelen 

af medlemmerne oplever, at de i ringe eller 

meget ringe grad oplever at have tid til fælles-

forberedelse, og at langt over halvdelen af 

medlemmerne oplever, at de i ringe eller me-

get ringe grad oplever at have tid til at samar-

bejde om den understøttende undervisning. 

Dette må betegnes som alarmerende, da det er 

netop den understøttende undervisning, der 

som følge af folkeskolereformen, skal give 

særligt de svage elever bedre muligheder. 

Undersøgelsen viste også, at mere end to tred-

jedele af medlemmerne oplever i ringe eller 

meget ringe grad at have tid til at samarbejde 

med andre i lokalområdet. 

 

Q11  

Undersøgelsen viste, at næsten halvdelen af 

medlemmerne ikke oplever at have været i 

dialog med ledelsen. Dette kan betyde, at der 

heller ikke har fundet en forventningsafstem-

ning sted vedr. de opgaver, lærerne har fået. 

Samtidig viste undersøgelsen, at næsten halv-

delen af medlemmerne ikke oplever at have 

været i dialog med ledelsen om de opgaver, 

der skal løses. Dette kunne tyde på, at ledel-

sen ikke løbende er i dialog med lærerne om 

de opgaver og den tid, der er afsat til opga-

verne. Næsten halvdelen af medlemmerne 

oplever at have været blevet behandlet retfær-

digt af ledelsen, næsten en fjerdedel af med-

lemmerne oplever, at arbejdsopgaverne er 

fordelt rimeligt. Kun en femtedel af medlem-

merne oplever, at medarbejderne er inddraget 

i vigtige beslutninger på skolen, og en tredje-

del oplever ike at blive inddraget i vigtige 

beslutninger om den enkelte. 

 

Q12  

Undersøgelsen viste, at næsten en tredjedel af 

medlemmerne i ringe eller meget ringe grad 

oplever at have tid til at forberede undervis-

ningen kvalificeret. Næsten en fjerdedel ople-

ver, at deres tid til forberedelse bliver brugt til 

andre opgaver f.eks. vikararbejde. Næsten en 

tredjedel oplever, at deres tid til forberedelse 

er fragmenteret, så det er svært at opnå en 

fordybelse i forberedelsen af undervisningen. 

 

Q15  

Undersøgelsen viste, at næsten en fjerdedel af 

medlemmerne oplever, at de i ringe eller me-

get ringe grad oplever at have tid til at holde 

pauser, og at en tredjedel ikke oplever at kun-

ne holde pauser mere end en gang om dagen. 
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Q19  

Undersøgelsen viste, at næsten en fjerdedel af 

medlemmerne oplever, at de i ringe eller me-

get ringe grad oplever at kunne forberede og 

arbejde på deres arbejdsplads uforstyrret, men 

også at arbejdspladsen ifølge de fleste lærere 

er indrettet hensigtsmæssigt. 

 

Undersøgelsen blev som skrevet gennemført i 

foråret 2015, og mange ting er ændret på sko-

lerne, siden undersøgelsen blev foretaget. Der 

er bl.a. kommet en ny overenskomst (OK15) 

som bl.a. skal sikre, at tiden til forberedelsen 

af undervisningen ikke bliver fragmenteret. 

Mange skoleledelser har blødt op på deres 

krav om tilstedeværelse og om, hvor forbere-

delsen og efterbehandlingen skal foregå. Flere 

samarbejdsgrundlag for de enkelte skoler for-

søger at frede forberedelsen, så den ikke bli-

ver taget til andre opgaver af ledelsen. Kreds-

styrelsen har besluttet at gennemføre en ny 

medlemsundersøgelse i april/maj, hvor med-

lemmerne vil blive spurgt om de samme ting, 

så Kredsstyrelsen kan danne et samlet billede 

af, om der er sket forandringer i det, den en-

kelte lærer oplever på den enkelte skole. 

Kreds 16 har allerede brugt undersøgelsens 

resultater i samarbejdet med ISC, og de lokale 

TR’er har brugt skolernes resultater i samar-

bejdet med skolelederen. Kreds 16 håber, at 

så mange medlemmer som muligt vil besvare 

undersøgelsen, så vi opnår et så virkeligheds-

nært billede af medlemmernes dagligdag. 

 

Lokalløn 
9,5 mio. kroner skal genforhandles inden 1. 

august 2016, ellers går lærerne og børnehave-

klasselederne alle ned i løn. 

 

I forbindelse med ændringerne som følge af 

lockouten (Lov 409) skete der også ændringer 

på lønsiden. Der blev indført undervisningstil-

læg, som vi tidligere lå i et HTK-a tillæg 

sammen med nogle andre opgaver. Det var 

derfor nødvendigt at indgå andre lønaftaler, så 

lønnen blev sikret. Nogle aftaler blev indgået 

i juni 2013,  HTK tillægget blev delt i 2. 

HTK-A tillæg som kun gjaldt til juli 2014, da 

undervisningstillægget blev indført august 

2014, samt et HTK-B, som blev gjort tidsbe-

grænset til juli 2016. I 2014 indgik Kreds 16 

og Høje-Taastrup Kommune samtidig aftale 

om tillæg for selvstyrende team, dette er også 

tidsbegrænset til juli 2016.  

Vi har gamle aftaler på rekruttering og fast-

holdelse, pædagogisk diplomuddannelse, TR-

funktionen samt retten for ikke-

læreruddannede ansatte til at få deres ancien-

nitet med, når de får en læreruddannelse. Dis-

se aftaler opsagde Høje-Taastrup Kommune i 

december 2014 til effektuering august 2016.  

 

Alle lærere og børnehaveklasseledere har bå-

de et HTK-B tillæg og et tillæg for selvsty-

rende team, disse 2 tillæg (1581 kr. pr. md.) 

forsvinder automatisk pr. 31.7.2016, så der 

skal gerne inden da, opnås enighed om nye 

tillæg.  

 

Lærere og børnehaveklasseledere, der har et 

rekrutterings- og fastholdelsesløntrin beholder 

dette, men, nye der kommer til, får det ikke 

automatisk. Også her ligger der en sum penge, 

vi skal sikre går til vores medlemmer. F.eks. 

fik vi i 2015 72 nye fastansatte kolleger, som 

alle har fået rekrutterings- og fastholdelsestil-

læg. Var de blevet ansat efter 1. august 2016 

ville de ikke automatisk have fået dette tillæg. 

 

 Kommunal lønpolitik 

Høje-Taastrup Kommunes direktion har i no-

vember 2015 vedtaget en ny lønpolitik, hvor 

det klart fremgår, at man ønsker at gå fra ob-

jektive til subjektive begrundelser. Forhånds-

aftaler skal undgås, da de binder lønmidler på 

objektive kriterier og ikke afspejler præstation 

eller fleksibilitet i jobbet. Undtagelsesvis kan 

man honoreres i flok, hvis man løfter i flok, 

men det må aldrig blive automatisk løndan-

nelse. 

 

 Kreds 16’s lønpolitik 

Kredsen skal til en hver tid søge at indgå afta-

ler, der dækker den samlede medlemsgruppe, 

som kredsen har forhandlingsretten for. Så-

fremt dette ikke lykkes skal Kreds 16 tage 
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udgangspunkt i den lønpolitiske handleplan 

og derigennem søge at anvende lønmidlerne, 

så flest muligt får andel heri.  

 

Det er tydeligt for enhver, at de 2 lønpolitik-

ker går hver sin vej, så der skal kæmpes for, 

at vi får et lokallønsystem, vi bakker op om.  

 

 Vores forberedelser 

I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune 

har vi gennemgået alle ansattes løndele for at 

finde frem til den faktisk lønsum, der er til 

forhandling. I den forbindelse fandt vi fejl i 

lønnen hos 15-20 lærere/børnehaveklasse-

ledere. De fleste i positiv retning, men des-

værre også 2, der havde fået for meget løn i 

en periode. Dette er rettet til, men beløbet 

skulle heldigvis ikke betales tilbage. 

Vi har også analyseret statistikker og set på 

vores omkringliggende kommuners løndan-

nelse. 

Punktet uddybes i den mundtlige beretning på 

generalforsamlingen. 

 

Løntjek 
Siden 2014 har Kreds 16 udført lønkontroller 

på skolerne med jævne mellemrum. Vi kunne 

desværre i starten konstatere, at ikke alle sko-

ler var lige gode til at have styr på den enkelte 

medarbejders løn. Det var bl.a. her, Kreds 16 

blev opmærksom på det lønkaos, medlem-

merne på Mølleholmskolen var udsat for. I 

starten var det FU-medlemmer, der på skift 

tog ud på skolerne, og sammen med den loka-

le TR foretog lønkontrollen. Tillidsrepræsen-

tanterne er efterfølgende løbende blevet ud-

dannet i at kunne foretage denne lønkontrol 

alene. Det enkelte medlem kan derfor altid 

kontakte den lokale TR og få foretaget en 

lønkontrol. I langt de fleste tilfælde vil den 

lokale TR kunne afgøre om der styr på løn-

nen, men i enkelte tilfælde runder lønsedlerne 

kredskontoret, før den lokale TR kan give det 

enkelte medlem besked. Det er heldigvis langt 

de fleste lønsedler, der er i orden, og som TR 

på skolerne selv kan kontrollere. Men der 

opstår som mange andre steder, til tider fejl 

pga. forkert registrering af løndelene på kon-

toret på skolen. Kreds 16 og den lokale TR vil 

fortsat være opmærksom på dette og udføre 

lønkontrol på skolerne med jævne mellem-

rum. 

Som ansat har man ansvar for selv at sikre 

sig, at den udbetalte løn er korrekt. Får man 

lige pludselig udbetalt meget mere, end man 

plejer, skal man undersøge hvorfor. Her kan 

man også få hjælp af TR eller Kreds 16. 

 

Lønkaos Mølleholmskolen 
I skoleåret 13/14 opstod der på Mølleholm-

skolen et problem med opgaveoversigterne, 

som lærere og børnehaveklasseledere modtog 

fra ledelsen. Der var ikke sammenhæng mel-

lem det, der var angivet på opgaveoversigter-

ne, og de skemaer og andre arbejdsopgaver 

ledelsen havde tildelt de enkelte lærere og 

børnehaveklasseledere. Kreds 16 gjorde ledel-

sen på Mølleholmskolen opmærksomme på 

denne problematik og gik ind i et arbejde med 

at hjælpe ledelsen med igen at få en sammen-

hæng mellem opgaver og opgaveoversigter. 

Efterhånden som arbejdet skred frem, blev der 

opdaget flere og flere uoverensstemmelser, og 

ISC blev inddraget i et forsøg på at få styr på 

disse uoverensstemmelser. Bl.a. blev det op-

daget, at det ikke kun var opgaveoversigterne, 

der var problemer med, men også den løn, en 

del lærere og børnehaveklasseledere havde 

fået udbetalt, da lønudbetalingerne hænger 

direkte sammen med opgaveoversigterne. 

Desværre viste det sig, at de skemaer, der 

havde været undervist efter i sensommeren og 

efteråret, var blevet slettet, og et større detek-

tivarbejde begyndte derfor. Sammen med den 

lokale TR, som indhentede oplysninger fra de 

enkelte lærere og børnehaveklasseledere, blev 

skemaoplysninger m.m. stykket sammen. Det-

te satte derfor også et arbejde i gang, hvor 

Kreds 16 og ISC genskabte de opgaveoversig-

ter de enkelte skulle have haft fra skoleårets 

start. I den forbindelse viste det sig, at der var 

en del ansatte, der havde været planlagt med 

mere arbejde end en fuldtidsstilling, og de 

medarbejdere blev derfor økonomisk kom-

penseret efter overenskomstens regler for 

over-/merarbejde. Dette havde desværre også 
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den konsekvens, at Mølleholmskolen opar-

bejdede et meget stort underskud på skolens 

budget. Hele denne situation har desværre 

også haft negative konsekvenser for den tillid, 

ansatte på Mølleholmskolen burde kunne ha-

ve til, om de nu for udbetalt den rigtige løn 

eller ej. Kreds 16 følger derfor Mølleholm-

skolen tæt og står stadig til rådighed, hvis der 

skulle opstå problemer igen. 

 

Tale-hørekonsulenter 
Tale-hørelærerne er blevet konsulenter. Tidli-

gere har vi holdt fast i, at der var mere beskyt-

telse for den ansatte med et loft over under-

visningstimetallet ved at være ansat på lærer-

overenskomsten, men efter Lov 409 blev der 

mindre motiv for at fortsætte på læreraftale 

for tale-høre-området, og dermed blev der 

skabt grundlag for ændringen til konsulentan-

sættelse. 

Vores forhandlinger for tale-hørelærernes 

lønaftalevilkår resulterede i 2014 i en ændring 

fra lærerløn med tale-høre-lærer-tillæg til de-

cideret konsulentaftale for tale-høre-lærerne. 

Dermed er de sikret en startløn på løntrin 44 

og 2 tillæg på i alt 29.000 kr. (00 niveau).  

 

Skolefusion 
Gadehaveskolen og Selsmoseskolen skal fu-

sioneres. Skolerne slås sammen til én skole på 

to matrikler, med et samlet skoledistrikt. Beg-

ge matrikler udbyder heldagsskole fra 0.-6. 

klasse (kl. 8-15) og udskolingen samles på 

Gadehaveskolens matrikel.  

Der bygges en ny skole / børne- og kulturhus i 

Taastrupgaard, der skal rumme 0.-6. klasse, 

SFO, et antal daginstitutioner og et samlet 

produktionskøkken, samt et endnu ukendt 

antal fritids og kulturfunktioner. 

Medarbejderne på Selsmoseskolen har igen-

nem flere år været klar over, at den forhøjede 

mængde at giftstoffet PCB ville resultere i en 

renovering, om-/nybygning. Det har derfor 

skabt ikke så lidt frustration, at renoveringen 

af den ene af skolens blokke har ligget brak i 

flere år. Det har helt tydeligt været svært at få 

skabt den politiske vilje og enighed til at få 

truffet en beslutning.  Nu kom den så, og der 

er naturligvis forskellige holdninger til, om 

det så var den rigtige.  

Medarbejderne på Gadehaveskolen blev må-

ske nok mest overraskede over beslutningen.  

Skolen har jo ellers igennem et par år haft nok 

at gøre med den åbenlyst uhensigtsmæssige 

ledelsessituation. Sammen med den tidligere 

politiske beslutning om naturfaglig profilsko-

le, har det stillet medarbejderne i en rigtig 

svær situation.  

Kreds 16 går ind i arbejdet med den kom-

mende fusionsproces med det formål at un-

derstøtte medarbejderne på de to skoler, så de 

får mulighed for at løfte opgaven med at ska-

be en ny skole i fællesskab.  Der er jo rige 

erfaringer fra vores eget skolevæsen på skole-

fusionsprocessor. Vi vil gøre vores til at man 

lærer af de fejl, der tidligere er begået, og 

derved giver den nye skole de bedste betin-

gelser for at lykkes.  

Michael Ziegler nævnte i forbindelse med 

afsløringen af de politiske planer for den nye 

skole, at han er meget interesseret i at inddra-

ge medarbejderne i processen, frem mod den 

nye skole er endeligt indfaset.  Vi vil arbejde 

for, at det her ikke bliver endnu et rådhuspro-

jekt, men for en gang skyld bliver udviklet 

nedefra af de lærere, bh.kl. ledere og ledere, 

der skal arbejde sammen om at skabe den nye 

skole.  Vi mener, at det vil få stor betydning 

for skolens mulighed for at få succes. 

Gadehaveskolen og Selsmoseskolen har et 

elevgrundlag, der på mange måder ligner hin-

andens. Det er også Kreds 16’s håb, at den 

nye skole kan blive bedre til at løfte elevernes 

trivsel og faglige resultater, men det er naivt 

at tro, at det sker af sig selv.  Det kræver for-

hold for både børn og voksne, der er præget af 

tillidsfulde relationer og nogle rammer, der 

tydeligt viser vejen med klare forventninger 

til både elever, forældre og medarbejdere.  

Arbejdet med at få indflydelse på processen er 

allerede gået i gang. Der nedsættes en styre-

gruppe, der består af direktør, skolechef, sko-

lelederne og TR’ne fra de to berørte skoler og 

Kreds 16. Formålet med gruppen er at få lavet 

en implementeringsplan. Altså en plan for 

fusionsprocessen og byggeprocessen. Grup-
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pen skal udarbejde en sådan plan og komme 

med anbefalinger/principper fordelt på 4 te-

maer (Bygninger og fysiske rammer, ledelse 

og struktur, pædagogisk indhold og udskolin-

gen).  Derefter sendes planen i høring på de to 

skoler, inden den bliver vedtaget politisk i 

løbet af foråret.   

 

Indflydelse gennem MED-systemet 
Vores overenskomst sikrer via MED-aftalen, 

at vi skal have ret til at udtale os om emner, 

der vedrører os som ansatte inden, der træffes 

beslutninger. I Høje-Taastrup Kommune har 

vi i den forgangne periode revideret vores 

MED-aftale og haft nedsat et udvalg til at se 

på, hvordan vi får sat fokus på vigtigheden af 

at tænke medindflydelse ind i lederens dagli-

ge. Desværre hører vi ofte ledere på flere ni-

veauer henvise til ledelsesretten. Det er bare 

ikke godt nok, når man faktisk kan påvise, at 

beslutninger bliver bedre, jo flere synspunkter 

man får på emnet, inden man træffer en be-

slutning. På hovedudvalgsniveau fungerer 

dette rimeligt, da der er udarbejdet et årshjul i 

forhold til byrådets arbejde samt en række 

emner, der skal behandles. På sektorudvalgs-

niveau begynder det også at slå igennem, og 

på arbejdspladsniveau slår det igennem, når 

der er god tid til en beslutning. 

 

Problemerne opstår, når dagligdagen skal 

fungere samtidig med, at man skal nå at runde 

et MED-udvalg, inden man træffer en beslut-

ning.  

 

På hovedudvalgsniveau har vi kontinuerligt 

påpeget dette og samtidig med, at vi har leve-

ret et seriøst stykke arbejde, er det lykkes at 

finde arbejdsmetoder, så vi som repræsentan-

ter for de ansatte bliver inddraget i arbejds-

grupper, følgegrupper og underudvalg, der en 

del af processen omkring arbejdet med for-

skellige problemstillinger 

På hovedudvalgsniveau har vores formand 

været medlem af nedenstående arbejdsgrup-

per/udvalg: 

 Revision af MED-aftalen 

 Fokus på anvendelse af MED-aftalen, 

så de forskellige lag i MED-systemet 

kommer til at samarbejde 

 Arbejdsgruppe vedr. servicetjek af den 

værdibaserede personalepolitik. Den 

værdibaserede personalepolitik er fra 

2009. Der er sket mange ændringer i 

Høje-Taastrup Kommune siden da, og 

derfor besluttede hovedudvalget efter 

indstilling fra den nedsatte arbejds-

grupper at kick-starte en fornyet debat 

om politikken for at se om, der er be-

hov for ændringer. Dette arbejde pågår 

i skrivende stund, og på mødet i april 

eller maj arbejder hovedudvalget med 

tilbagemeldingerne. 

 Arbejdsgruppe vedr. Frivilligheds-

chartret. I forbindelse med begrebet 

”den åbne skole” fandt Kreds 16 det 

nødvendigt, at man i Høje-Taastrup 

Kommune fik en politik vedr. anven-

delse af frivillige i det kommunale ar-

bejde. Man havde en frivillighedspoli-

tik på ældreområdet, men ikke en 

dækkende hele kommunen. Hovedud-

valget nedsatte en arbejdsgruppe, der 

lavede et udkast til frivillighedspolitik, 

hvor der bl.a. står:” Der er vide ram-

mer for, hvad frivilligt arbejde kan 

være, men det må selvfølgelig ikke 

være en erstatning for de velfærds-

ydelser, som borgerne har krav på. De 

frivillige må heller ikke påtage sig op-

gaver, der er ansvarspådragende eller 

opgaver med visitation og registre-

ring.” og senere står der:” For at til-

trække og fastholde frivillige skal der 

være et godt miljø omkring de frivilli-

ge, så de kan trives og føle sig vel-

komne på arbejdspladsen. Ledelsen 

har derfor en vigtig rolle i at involvere 

personalet - blandt andet via MED-

systemet - inden samarbejdet med de 

frivillige etableres” 

Arbejdsgruppen lagde også vægt på at 

der skulle indhentes straffeattester på 

de frivillige på lige fod med de ansat-

te. Dette vedtog Hovedudvalget i maj 
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2015, men emnet skulle også politisk 

behandlet, så lige nu er der ikke sket 

så meget. Politikkerne har faktisk 

meldt ud, at de er enige i politikken 

MEN der er gået procedurefejl i sagen. 

Ældresagen har ikke været inddraget 

eller hørt, hvilket, de mener, er for-

kert, da der på deres område er mange 

frivillige, og der er ikke tradition for at 

indhente straffeattester. 

 Arbejdsgruppe vedr. medarbejdernes 

sundhed. Denne arbejdsgruppe arbej-

der på en strategi for, hvordan Høje-

Taastrup Kommune som arbejdsgiver 

kan være med at fremme vores sund-

hed. Der er lavet en stor undersøgelse 

om danskernes sundhed, som kaldes 

KRAM. KRAM faktorerne er kost, 

rygning, alkohol og motion. Senest har 

man tilføjet et S for stress. Debatten 

går på balancen mellem arbejdsplad-

sens indsatser og ansvar, og medar-

bejderens egen indsats og frihed til 

selv at bestemme. Arbejdsgruppen 

skal fremlægge en strategi for hoved-

udvalget foråret 2016. 

 Arbejdsgruppe vold, mobning og chi-

kane. I MED-aftalen er det bestemt 

ved overenskomstbordet, at der skal 

være et afsnit om, hvordan man tack-

ler vold, mobning og chikane. I Høje-

Taastrup er det en del af bilag 6 om 

trivsel og sundhed. Arbejdsgruppen 

udarbejdede et materiale, der kunne 

bruges på de enkelte arbejdspladser til 

en drøftelse af, hvordan man ville 

håndtere forskellige situationer. F.eks. 

er chikane via de sociale medier en 

stigende trussel mod vores trivsel. Ma-

terialet kan findes på hrportal.htk.dk 

under punktet arbejdsmiljø. 

 Arbejdsgruppe til udarbejdelse af en 

kommunal alkoholpolitik. Alle har tro-

et, at der fandtes en alkoholpolitik, der 

gjaldt for kommunen som helhed. Vi 

har set eksempler på, at man har lavet 

en alkoholpolitik for en arbejdsplads, 

hvor man har henvist til den kommu-

nale, men det sjoveste eksempel er en 

politik fra tandplejen i 1978. Den fast-

slår, at der skal være mindst én ædru 

tandlæge på arbejde. I februar 2016 

blev der i hovedudvalget vedtaget en 

alkohol- og rusmiddelpolitik. Hoved-

reglen er, at medarbejdere ikke må 

være påvirkede af eller indtage alko-

hol og andre rusmidler i arbejdstiden. 

 Følgegruppe vedr. social kapital. I 

Høje-Taastrup Kommune er man ved 

at flytte fokus fra sygefravær over til 

arbejdspladsens sociale kapital. Der 

har været nedsat en følgegruppe, der 

skulle følge de projekter, der har været 

i gang. Følgegruppen har bestemt ikke 

været overbebyrdet med arbejde, og 

hele konstruktionen skal nu gentæn-

kes. 

 Ansættelse på særlige vilkår 

I den sociale lovgivning og i lovgiv-

ningen omkring beskæftigelse findes 

mange ansættelsesformer på særlige 

vilkår. I Høje-Taastrup Kommune har 

vi forsøgt at sikre os indflydelse på, 

hvordan disse ansatte på særlige vilkår 

anvendes på arbejdspladsen. Der kan 

således ikke dukke en person på særli-

ge vilkår op, uden TR eller MED-

udvalget har været inde over. 

 Arbejdsgruppe om indflydelse på bud-

getprocessen. Som medarbejdere har 

vi i flere år forsøgt at få indsigt i de 

papirer/ konsekvensbeskrivelser, som 

politikerne får i forbindelse med deres 

budgetarbejde. Vi har ofte siddet med 

den fornemmelse, at tingene kunne 

være beskrevet bedre i forhold til de 

reelle konsekvenser ude i skolen eller 

på plejehjemmet. Mange besparelses- / 

effektiviseringsforslag er holdt inden-

for rammen til fx skole og kommer ik-

ke så ofte med forslag, der går på 

tværs af sektorer. Forsøgsvis skal sek-

torudvalget for institutions- og skole-

centeret nu deltage i det nære budget-

arbejde, men det skal dog understre-
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ges, at det er politikerne, der træffer 

beslutningerne. 

 

På sektorudvalgsniveau er Kreds 16’s også 

repræsenteret ved formanden i en række ud-

valg/arbejdsgrupper. Dette er: 

 Kompetenceudviklingsudvalget, hvor 

kommissoriet siger, at vi skal drøfte 

lærernes, børnehaveklasseledernes, 

pædagogernes og de andre pædagogi-

ske personalers kompetenceudvikling. 

Udvalget er desværre ikke blevet brugt 

særlig strategisk, men har været ind-

kaldt til at par orienterende møder. 

Her er virkelig grobund for forbedrin-

ger i forhold til vores indflydelse. 

 Forflyttelsesudvalg 

Årligt mødes udvalget for at gøre sta-

tus på om, der skal ske administrative 

forflyttelser (tvangsforflyttelser) af læ-

rere eller børnehaveklasseledere. 

Kreds 16’s rolle er at sikre, at det sker 

ordentligt, og at de ansatte for en god 

kommende arbejdssted. 

 Følgegruppe til Morgendagens børne- 

ungeliv 

Morgendagens børne- ungeliv har væ-

ret på programmet siden 2013 og har 

hele vejen igennem været fulgt af en 

følgegruppe bestående af organisatio-

ner på børne- ungeområdet, hvor vi 

har forsøgt at sikre medarbejdernes 

forhold både fagligt og pædagogisk. 

 Styregruppemøde for projekt Samlet 

ramme for læring og kvalitetsudvik-

ling på 0-18-års området 

Formålet med dette projekt er en op-

følgning på Direktionens strategibrev, 

hvor der sættes fokus på effekter og 

resultater. Projektet skal sikre videns-

deling om, hvad der virker, og hvad 

der ikke virker. Endvidere skal man 

opsamle de data, der findes og drøfte 

hvordan man måler børns trivsel 

 Styregruppemøde: pædagogisk it og 

Brugerportal 

Vores deltagelse her er noget ganske 

nyt, men som navnet siger, handler 

denne styregruppe om drøftelse af den 

kommende læringsplatform. Det er 

endnu ikke besluttet, hvem udbyderen 

skal være. Endvidere kommer en drøf-

telse af anvendelse af IT i undervis-

ningen og mulighederne. Her er det 

vigtigt at fastholde, at anvendelse af 

IT kræver forberedelse. 

Der er kommet en følgegruppe og en styre-

gruppe til, hvor der i skrivende stund ikke har 

været møde. Styregruppen er i forbindelse 

med fusionen af Gadehaveskolen og Selsmo-

seskolen og følgegruppe skal følge en analyse 

af ledelsesstrukturen på 0-18 års området. 

 

Som det kan ses af ovenstående, forsøger 

Kreds 16 at være til stede, hvor der drøftes 

forhold, der berører vores medlemmer. 

 

Læringsplatforme i HTK  
Med aftale om ”Brugerportalsinitiativet” ind-

gået mellem KL og regering skal der over de 

næste år udrulles store digitale løsninger in-

denfor det offentlige, selvfølgelig også på 

folkeskoleområdet.  Den første brik i dette 

puslespil bliver de såkaldte læringsplatforme. 

En del kommuner har allerede valgt deres 

udbyder og arbejdet med platformene i et 

stykke tid - andre er stort set ikke kommet i 

gang.   

Her i kommunen er der nedsat en arbejds-

gruppe, der er i gang med at komme med en 

anbefaling til hvilken udbyder/leverandør, der 

skal stå for læringsplatformen i HTK. Flere 

skoler/klasser/lærere er blevet bedt om at prø-

ve forskellige modeller som KMD Educa, It’s 

Learning, Meebook, osv. af.  Det er forvent-

ningen, at den valgte platform kan tages i 

brug til august.  

Vi er naturligvis optagede af, hvilke fordele 

og muligheder en sådan læringsplatform giver 

den enkelte lærer!   

Både KL, regering og store dele af befolknin-

gen har tilsyneladende en forventning om, at 

elevernes faglighed og trivsel nærmest auto-

matisk kommer på himmelflugt hver gang, 

man indfører noget mere IT/digitalisering. 

Sådan er sandheden langt fra. Vi vil arbejde 
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for, at formålet med dette redskab bliver så 

tydeligt, at lærerne kan se fordelene ved at 

bruge det, og at det kommer til at give mening 

i en travl hverdag. Stabilitet, indhold og en 

intuitiv brugerflade er naturligvis også af af-

gørende betydning for, hvor stor en succes en 

sådan portal vil blive.  

Listen over kravspecifikationen til, hvad så-

dan en læringsplatform skal kunne, er lang, og 

det er ikke alt sammen noget, der tager ud-

gangspunkt i lærerens behov.  Når man f.eks. 

samler en masse funktioner i en fælles digital 

platform, giver det også nogle muligheder for 

”tilgang til aggregeret information”.  Hvem 

får tilgang til denne information, og hvad kan 

den bruges til? Det er bl.a. spørgsmål, som 

dette vi ønsker meget klare svar på og aftaler 

omkring.  Specifik viden om elevers progres-

sion og faglige standpunkt sammenholdt med 

tidligere resultater, fravær, trivsel, m.v. er alt 

sammen noget, der kan kvalificere den enkel-

te lærer/teams mulighed for at lave god un-

dervisning, der tager udgangspunkt i klassen. 

Bliver den viden til gengæld brugt som en 

”hammer” i hænderne på en leder, der har 

misforstået sin opgave, risikerer man, at læ-

rerne ikke tør spille med åbne kort, og at den 

faglige udvikling, mange håber på, udebliver.  

Kreds 16 har den holdning, at kommunen bør 

vælge en platform, der giver mest mulig valg-

frihed til lærerne! (det får eleverne mest ud af 

i længden). Det være sig i forhold til de for-

løb, man kan lægge ind og dele, men også i 

forhold til i hvilket omfang de forenklede 

fælles mål skal kobles på og hvordan. I den 

forbindelse er det også relevant at gentage, at 

der ikke ligger nogle rigide krav om, at lærer-

ne i HTK er tvunget til at køre "læringsmåls-

styret" undervisning. Det bør derfor også være 

lærerens professionelle vurderinger, der afgør 

i hvilket omfang elever og forældre skal præ-

senteres for undervisningens læringsmåls 

kobling til de forenklede fælles mål.  

 

Ny faglig klub dannet 
Kreds 16 har nu 13 faglige klubber.  Hver 

skole har en faglig klub, tale-

hørekonsulenterne har også en selvstændig 

faglig klub, og som noget nyt er der forsøgs-

vis dannet en faglig klub for konsulenter og 

psykologer på LC’s overenskomst på rådhu-

set. Medlemmerne af den klub har forskellige 

ledere, da de er ansat i 4 forskellige centre. 

 

Kredskurserne i 2014 og 2015 
Kredskurset i 2014 i Gilleleje stod i arbejds-

miljøets tegn, da den tidligere professor ved 

arbejdsmiljøinstituttet Tage Søndergård Kri-

stensen gav et spændende indblik i arbejdet 

og mulighederne med Social Kapital. I en tid 

hvor manglende ressourcer i den offentlige 

forvaltning er blevet et vilkår, var det især 

spændende at høre om de arbejdspladser, som 

alligevel formåede at skabe gode resultater og 

trivsel i verdensklasse. Det handlede rigtig 

meget om god ledelse.  

Tage Søndergård Kristensens kortlægning af 

skolerne i forskellige kommuner viste, at der 

indenfor hver kommune både var skoler, der 

præsterede fremragende, og skoler der skra-

bede bunden i forhold til godt arbejdsmiljø. 

Der var en klar sammenhæng mellem god 

ledelse, godt arbejdsmiljø og gode resultater 

og på den anden side - dårlig ledelse, farligt 

arbejdsmiljø og dårlige resultater.  

Kredskurset i 2015 på Tune Kursuscenter 

blev fredag aften indledt med en situations-

rapport fra Anders Bondo Christensen om 

hovedforeningens arbejde med at forbedre 

vilkårene nationalt. Der var heldigvis også 

plads til spørgsmål og kommentarer fra delta-

gerne, der fik skabt en fin debat. 

Dagen efter blev brugt sammen med Profes-

sor Per Fibæk Laursen fra DPU der med sin 

nyeste bog ”Drop ambitionerne – og lav bedre 

undervisning” fik mulighed for at fremlægge 

sine vigtigste pointer om læreren som den 

fagprofessionelle i det didaktiske krydsfelt 

mellem dannelses- og kompetenceforkæm-

perne.  Per Fibæk Laursens bog og oplægget 

på kredskurset kunne meget dårligt opfattes 

som andet end et stort rygstød til lærerne i 

skolen og et opgør med den forfejlede skole-

politiske dagsorden om mere kontrol og op-

stramning. God undervisning foregår i klasse-

rummet uden store idealistiske og urealistiske 
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ambitioner, der ikke står mål med ressourcer-

ne. 

De sidste timer af kurset blev brugt på en fag-

politisk workshop hvor deltagerne bl.a. skulle 

spille et dilemmaspil i grupper.  Formålet var 

at tage rigtige dilemmaer og udfordringer fra 

skolernes hverdag ind i et anonymiseret spil-

scenario og dermed få rejst nogle principielle 

drøftelser blandt medlemmerne. Nogle har 

efterfølgende også brugt spillet på faglig klub. 

 

Mediestrategi 
Kreds 16 magter mange ting, men vi er ikke 

gode til at gøre opmærksom på os selv i pres-

sen. Vi har faktisk et mål om at være synlige i 

lokalpressen og aktive med læserbreve. 

 

Vi har haft flere læserbreve i, og vi siger al-

drig nej til at blive interviewet, men der er 

plads til forbedringer.  

 

Næstformanden deltog i P1 Debat i oktober 

2015 med budskabet: ”Det er ikke nødven-

digvis den lange skoledag, der er problemet. 

Problemet er, at vi i samfundet ikke har/vil 

bruge de ekstra penge på skolen, der skal gøre 

en længere skoledag mere afvekslende og 

spændende og gøre vores børn dygtige.  Når 

vi så samtidig gør en vigtig inklusionsopgave 

til en spareøvelse, er det uanstændigt at stille 

samfundet en succes i udsigt. 

En del af mediestrategien er også Kreds 16’s 

hjemmeside og Facebookside 

Som det nok er gået op for en del medlem-

mer, fik Kreds 16s hjemmeside et nyt udseen-

de og en ny opbygning d. 1. januar 2015. 

Kredsene under Danmarks Lærerforening 

blev i foråret 2014 tilbudt at få den samme 

hjemmesideløsning, som hovedforeningen var 

skiftet over til i 2013. Samtidig blev den 

hjemmesideløsning, som vi samt en del andre 

kredse benyttede opsagt, og vi ville derfor 

skulle ud og finde en ny løsning fra d. 1. ja-

nuar 2015. Vi takkede derfor ja til tilbuddet, 

som bl.a. sikre os de samme værktøjer, som 

hovedforeningen får udviklet til deres hjem-

meside og samme hjemmeside hosting. Kreds 

16 blev udvalgt som en af de kredse, som 

skulle indgå i et pilotprojekt for overflytnin-

gen af den gamle kredshjemmeside og udvik-

lingen af de strukturer de nye hjemmesider i 

den lokale kreds skulle opbygges efter. Ar-

bejdet gik i gang i sensommeren 2014, hvor vi 

bl.a. sammen med Århus Lærerforening blev 

præsenteret for det nye koncept, der skulle 

blive platformen for de nye hjemmesider. 

Efter et langt forarbejde gennem oktober, no-

vember og december var kredsens nye hjem-

meside klar til lancering d. 1. januar 2015, i 

samme anledning blev der udarbejdet et nyt 

logo til kredsens hjemmeside. Ideen med 

hjemmesiden er, at den skal være en tilgænge-

lig kilde af information om medlemsforhold, 

aktuelle nyheder både lokalt fra kredsen men 

også nyheder fra hovedforeningen.  

En af de nye muligheder, som hjemmesiden 

rummer, er et direkte link til kredsens Face-

bookside. Kredsens Facebookside har levet en 

omtumlet tilværelse efter den blev oprettet 

kort før lock-outen, men er efterhånden velbe-

søgt af en del medlemmer.  

Som nyt tiltag har Kreds 16 oprette en Twit-

ter-profil, som bl.a. skal bruges til at få politi-

kerne og medierne i tale. 

 

Vores kredskontor 
Da sygdomshistorikken blandt de faste bruge-

re af huset på Valbyvej igennem en årrække 

har været statistisk værre, end man kan for-

vente, besluttede FU, at få huset undersøgt af 

teknologisk institut i foråret 2015. 

Vi frygtede, at eventuelle problemer med hu-

set kunne have en sammenhæng med det for-

højede sygdomsbillede. Da rapporten lå klar, 

viste den da også nogle alvorlige problemer 

med husets tilstand. 

Undersiden af gulvene i hovedhusets stueeta-

ge og indervæggene samme sted er alvorligt 

angrebet af skimmelsvamp. Det kan ikke sæt-

tes direkte i forbindelse med sygehistorikken, 

men giver naturligvis ikke noget sundt ar-

bejdsmiljø. De langsigtede effekter af skim-

mel er ikke kendt, så vi besluttede os for ikke 

at tage nogen chancer.  

Vi har i den forbindelse hyret en byggerådgi-

ver. Han har sammenholdt rapportens konklu-
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sioner med sine egne undersøgelser af huset 

og hjulpet os med at lægge en plan for reno-

vering. 

Huset på Valbyvej skal i løbet af det næste ½ 

år gennemgå en omfattende renovering, der i 

store træk betyder, at gulve og indervægge i 

hovedhuset skal rives ud og skiftes. Derud-

over skal der etableres bedre udluftning igen-

nem vores kælder, så problemerne ikke kom-

mer igen. 

Vi ved endnu ikke hvor lang tid byggeproces-

sen kommer til at tage, men det er vigtigt at 

understrege, at huset kommer til at være fuldt 

funktionsdygtigt, imens det står på. Der vil 

være indgang til annekset og 1. sal gennem 

gården.  

Byggerådgiveren har lavet et omfattende ma-

teriale, der beskriver husets mangler i stort og 

småt og udbudsprocessen er nu indledt. Pla-

nen er at byggeriet går i gang umiddelbart 

efter generalforsamlingen. 

 

Afslutning 

Der er mange emner, der ikke er berørt i den-

ne beretning. En arbejdsopgave, der er kom-

met til at fylde mere, er desværre vores hjælp 

til kolleger, der er kommet i klemme i deres 

ansættelsesforhold. Vi kan konstatere, at lun-

ten hos arbejdsgiveren er blevet lidt kortere.  

Det daglige arbejde består også i samarbejdet 

med vores kolleger i de andre kredse samt 

hele vores arbejde i DLF-centralt. Kreds 16 

har 2 delegerede til kongresserne, nogle vil 

mene, at Kreds 16 bruger taletid for 4, men vi 

har meget på hjertet og vil gerne være med til 

at præge den centrale forenings politik i den 

retning, Kreds 16’s medlemmer giver udtryk 

for.  

Vi håber, at vi ses til generalforsamlingen d. 

17. marts 2016, hvor vi skal have valgt en ny 

formand, da den gamle har valgt at gå på pen-

sion til august. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


