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INTRO 
Kære medlem  
Vi kan meget snart takke af for 2016 og gå på 
en velfortjent juleferie. 
Vi har haft et spændende og travlt efterår og 
har nu etableret en grundrytme og et samar-
bejde, der giver grund til at glæde os til det 
nye års udfordringer med blandt andet 
kommunalvalg og forberedelse af 2018’s 
overenskomstforhandlinger – som vi får brug 
for at drøfte grundigt med jer, inden vi stiller 
overenskomstkrav.  
 
Arbejdstidens opgørelse 
Vi anbefaler, at du bruger 2 min. HVER DAG 
til at indtaste din præsterede arbejdstid. Det 
gør vi, bl.a. fordi vi har selvstyrende team 
med udbredt grad af skemaomlægning - vi 
bytter timer, vi dækker hinandens planlagte 
fravær og har udfordringer med at få afviklet 
6. ferieuge på flere af skolerne (man oplever, 
at man "skylder"). Med overblik over udført 
arbejde kvalificeres dialogen med leder om 
overarbejde og regulering i opgaver, og vi kan 
se, om vi reelt afholder 6. ferieuge eller blot 
afspadserer overtid. Så kunne man jo lige så 
godt få udbetalt ferieugen (8-9000 kr. af-
hængig af lønniveau). Det er også vigtigt, hvis 
TR skal kunne hjælpe dig i det tilfælde, at du 
og din leder ikke er enige om, om du har 
præsteret overarbejde eller om du har ret til 
højt undervisningstillæg. 
 
Tjenestemandspensions usikkerhed 
Kreds 16 har indenfor den sidste måned for-
søgt at komme i kontakt med tjeneste-
mandsansatte lærere og bh.kl.ledere der på-
tænker at lade sig pensioneres i 2017. Det 

har vi gjort fordi vi forventer at den regule-
ring moderniseringsstyrelsen ligger til grund 
for omregning fra kommunale løntrin til 
skaltrin i staten vil blive negativ fra 1. april 
2017. 
Det skal dog understreges, at vi først kender 
tallene i februar 2017, og de berørte tjene-
stemænd inviteres til en genberegning. 
 
Tjenestemænd er stort set ligeså forskellige 
som alle andre. Derfor kan det også være 
svært at sige noget generelt om, hvem der 
kunne vinde noget ved en pensionering se-
nest 1. april 2017.  
Kan du sige ja til mindst et par af følgende 
udsagn, bør du dog som minimum få lavet en 
aftale om en pensionsberegning hurtigst mu-
ligt: 
• Er født før 1954 
• Har optjent mere end 36 års pensionsalder 
• Planlægger at gå på pension i løbet af 2017 
 
NB! Tjenestemandspensionering bevilges ved 
ansøgning til byrådet med 3 måneders varsel. 
Vi opfordrer derfor berørte tjenestemænd til, 
at lave en aftale med deres skoleleder om 
forkortet varsel. 
 
Ret til nedsat arbejdstid 

Lærere og bh.kl.ledere født mellem d. 1. au-
gust 1956 og d. 31. juli 1963 ret til at få ned-
skrevet deres arbejdstid med op til 175 timer. 
Det har konsekvenser for månedslønnen, 
som så vil blive tilsvarende lavere, men stadig 
med fuld pensionsindbetaling.  
Vær opmærksom på, at det er en ret, der 
ikke er afhængig af lederens accept som ved 
almindeling aftale om nedsat arbejdstid. 
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Hvis du kunne være interesseret i at benytte 
dig af denne ret, skal du meddele det til din 
leder i såpas god tid at det kan ske under 
hensyn til planlægning af næste skoleår (dvs. 
hurtigst muligt). 
 
Hvis man er født før d. 1. august 1956 gælder 
reglerne for nedsættelse af arbejdstiden med 
175 timer uden tilsvarende lønnedgang (§6).  
 
Faglig klub på skolerne i 2017 

Når vi lander i 2017, går vi ind i et år, som 
skal bruges til at forberede os på OK18. I den 
forbindelse vil din TR arrangere nogle faglig 
klub-møder. Disse møder skal vi bruge til at 
få drøftet, hvilke krav vi kunne have til over-
enskomstforhandlingerne – og ligeledes drøf-
te, hvor langt vi er villige til at gå for disse 
krav! Det er vigtigt for både din kreds og for 
hovedforeningen at vide, hvilket mandat 
medlemmerne giver DLF til disse forhandlin-
ger. Vi vil derfor opfordre til, at du møder op 
til faglig klub og deltager i debatten, så vi kan 
sikre, at DLF handler på vegne af medlem-
merne, når der skal forhandles.  
 
Lønkontrol efterår 2016 

I løbet af november har forretningsudvalget 
(FU) været ude på din skole for at hjælpe din 
TR med at tjekke medlemmernes lønsedler. 
Tidligere løntjek har vist store fejl i nogle 
medlemmers løn – dette var ikke tilfældet 
denne gang. Det var ganske få fejl vi fandt og 
de fejl som er fundet vil kredsen informere 
din skoleleder om, så disse kan blive rettet.  
Nåede du ikke til løntjek, så henvend dig til 
din TR – som altid kan tjekke din lønseddel. 
 
Psykologhjælp 

Som ansat i Høje Taastrup Kommune, har du 
mulighed for at få tildelt samtaler hos en 
psykolog, hvis din leder vurderer, at det kan 
hjælpe dig i fht. at kunne udføre dit arbejde.  
Skulle du blive henvist til dette tilbud, er der 
(på de fleste skoler) en procedure, hvor man 
selv skal starte op på ansøgningen om psyko-
loghjælp. Kredsen har oplevet flere tilfælde, 

hvor medlemmerne oplevede tekniske pro-
blemer. Derfor kommer der her en vejled-
ning: 
 
• Klik ind på www.hrportal.htk.dk  
• Klik ind på afsnittet ”Arbejdsmiljø” 
• Klik på ”psykologhjælp” til venstre i billedet 
• Klik på ”Ansøg om psykologhjælp” 
 
Du skal bruge dit Nem-id for at komme ind på 
ansøgningsskemaet. Vi opfordrer medlem-
merne til at gøre dette sammen med lederen. 
 
Renovering af kredskontoret 
Kalenderåret 2016 har af flere grunde været 
et anderledes år. Vibeke Lynge gik på pension 
efter mange år på posten som formand for 
Kreds 16 og generalforsamlingen valgte Heidi 
Yoma Rasmussen som ny formand. Men 2016 
har også været året, hvor skimmelsvamp- 
renoveringen af stueetagen på Valbyvej 4 har 
stået på. Som annonceret på generalforsam-
lingen i marts har kredskontoret gennemgået 
en omfattende renovering, der i store træk 
betød, at gulve og indervægge i hovedhuset 
blev revet ned og skiftet. Arbejdet begyndte 
umiddelbart efter generalforsamlingen og 
mens håndværkerne arbejdede på højtryk for 
at færdiggøre renoveringen, rykkede konto-
rerne ned i mødelokalerne i annekset. Selve 
renoveringen blev overstået i juni måned, 
men diverse følgearbejder efter renoveringen 
blev først færdige i november måned. Som 
ved anden renovering af gamle huse opstod 
der også uforudsete udgifter og udgiften til 
renoveringen blev lidt højere end det forven-
tede. 
 
Økonomisk er det sådan, at Kreds 16s Særlige 
Fond ejer huset på Valbyvej 4 og derfor er 
det også Særlig Fond der har udgiften til re-
noveringen af huset. Kreds 16 betaler hvert 
år husleje til Særlig Fond, men denne indtægt 
er ikke nok til at kunne bære en udgift som til 
skimmelrenoveringen. Derfor har kredsen, 
som ved andre lejligheder, lånt Særlig Fond 
midlerne til at betale for renoveringen og 
Særlig Fond har derfor en gæld til Kreds 16. 
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Regnskabet for kredsen vil derfor også se 
noget anderledes ud end i andre år, da Kreds 
16 ikke tidligere har været gennem en stor 
renovering. På næste generalforsamling skal 
de fremmødte medlemmer bl.a. tage stilling 
til, hvordan Særlig Fond skal betale denne 
gæld tilbage til Kreds 16. 
 
Kredsens Facebook- og hjemmeside 

Kredsstyrelsen kan se, at der er flere med-
lemmer, der er begyndt at besøge kredsens 
Facebookside og følge med i, hvad kredssty-
relsen og FU arbejder med. Kredsstyrelsen vil 
fremover lægge korte referater op på Face-
booksiden efter hvert kredsstyrelsesmøde, så 
medlemmerne har mulighed for at følge med 
i, hvilke ting der har været drøftet på møder-
ne. Vi håber, dette kan være med til, at I føler 
jer bedre orienteret om Kredsstyrelsens og 
FU’s arbejde for medlemmerne. Facebooksi-
den vil også i højere grad blive brugt som 
medie sammen med hjemmesiden for Kreds 
16s kommunikation. Hjemmesiden skulle 
gerne være det sted, hvor medlemmerne 
søger information udenfor kredskontorets 
åbningstid. Nyhedsbreve og direkte informa-
tion til medlemmerne vil også som tidligere 
blive formidlet via den lokale TR på skolerne 
og på rådhuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God Jul og Godt Nytår 

Her ved udgangen af 2016 kan vi glæde os 
over, at året bød på lønforbedringer i januar 
og oktober som resultat af OK15 og glæde os 
til, at det gentager sig i 2017 med 1,20 % i 
januar og ca. 1,12% i oktober (reguleringen i 
oktober kendes ikke præcist endnu). 
 
Vi ønsker alle medlemmer en glædelig jul og 
et lykkebringende nytår. 
 

Kredsstyrelsen i Kreds 16 
 
 

 
 

 


