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Januar 2018 

DLF-Kongres 2017 

DLF afholdt kongres fra 10. til 12. oktober i 
København. For foreningens øverste myndighed 
var der rigeligt, der skulle behandles og 
debatteres, men ikke overraskende kom 
kravopstillingen inden de forestående overens-
komstforhandlinger med KL og staten til at fylde 
godt. Vi arrangerer faglig klub møder rundt 
omkring på skolerne i løbet af februar suppleret 
med informationsmøde på kredskontoret. Der vil 
derfor blive god mulighed for at drøfte den 
aktuelle forhandlingssituation og evt. konse-
kvenser af denne.  

Under punktet ”Arbejdsliv” var Kreds 16’s to 
kongresdelegerede, Heidi og David, på talerstolen 
med kredsens bidrag til debatten, som sætter 
fokus på lærerne og børnehaveklasseledernes 
arbejdsvilkår og mulighed for at gøre et godt og 
forsvarligt stykke arbejde. Vilkår, der er under 
voldsomt pres og som for alt for mange kolleger 
fører til stress, depression og udbrændthed. Det 
er af afgørende betydning, at der kan blive skabt 
bedre rammer for arbejdet i fremtiden. Og netop 
den rammesikring, forudser vi, bliver den helt 
store knast i overenskomst-forhandlingerne, der 
netop er startet for alvor. 

Overenskomstforhandlinger 2018 

Den økonomiske krise er ovre, og det skal 
afspejles i OK-18-resultatet. Det skriver vi i 
Forhandlingsfællesskabet i de netop fremsatte 
OK-18-krav, hvor både procentvise lønforbed-
ringer og en forhandlet arbejdstidsaftale er på 
ønskelisten. Vi har opnået en uvurderlig støtte 
hos de andre grupper af offentligt ansatte, der 
ikke går i gang med deres forhandlinger, før der 
er reelle forhandlinger i gang om lærernes 
arbejdstid. Der er lavet en musketer-ed, der 
naturligvis også betyder, at DLF bakker op om 
andre gruppers behov og krav, som vi også har 
gjort i en vis udstrækning tidligere, fx i 
forhandlinger i 2008, 2011 og 2013 hvor vi med 

Anders Bondo Christensen i spidsen i KTO hhv. 
Forhandlingsfællesskabet har været med til at 
afsætte midler til organisationsforhandlinger, som 
fx har resulteret i projektet ”Fra ufaglært til 
faglært” for FOAs medlemmer.  

Status er, at der er afholdt flere møder med KL i 
uge 51, bl.a et generelt præsentationsmøde og en 
arbejdstidsforhandling på sekretariatsniveau. Der 
har dog endnu ikke været et reelt indhold i 
forhandlingerne mellem KL og LC, og vi kan ikke 
udelukke, at parterne ender i konflikt. I tilfælde af 
strejke blandt en mindre gruppe medlemmer ydes 
konfliktstøtte. I tilfælde af lockout af alle 
medlemmer vil man blive tilbudt konfliktlån. 
Sammenholdet imellem organisationerne er 
afgørende for lærernes muligheder for at komme i 
realitetsforhandlinger, men din egen deltagelse i 
aktiviteter til forebyggelse af konflikt har også en 
stor betydning. Deltag i faglig klub og OK-møder og 
hør mere.  

I tilfælde af konflikt, har du/vi brug for, at dine 
oplysninger på MIN SIDE er korrekte. Gå ind her:  

  

Den 9/1 kan medlemmer i vestegnskredsene møde 
Anders Bondo Christensen i Brønden kl. 17-19. 
Emnet er OK18. Din TR kan fortælle mere. Hvis du 
gerne vil med, skal du tage fat i TR med det 
samme. Måske er der plads til én til. 

Kommunalvalg 2017 

2017 blev også året hvor der skulle vælges et nyt 
byråd. Vanen tro resulterede det selvfølgelig også i 
en del opmærksomhed om skolerne i kommunen – 
bl.a. ved skriverier i lokalaviserne og til flere 
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ganske udemærkede vælgermøder. Kreds 16 
afholdt også selv valgmøde i forbindelse med 
medlemskurset i september. Her var 11 
kandidater fra stort set alle opstillede partier 
repræsenteret. Debatten med spørgsmål fra 
medlemmerne var god, selvom de fleste bagefter 
var enige om at der godt kunne have været mere 
spørgetid.  

Valgresultatet blev jo som bekendt markeret af 
en markant fremgang til de konservative med 
Michael Ziegler som bogmester. Partiet sidder nu 
på 12 af i alt 21 pladser og har derfor opnået 
absolut flertal. Det skal blive overordentligt 
spændende at følge byrådets skolepolitiske 
arbejde ind i den nye periode. Vi kommer 
naturligvis som altid til at udfordre, kvalificere og 
trykprøve politikkernes visioner med den 
virkelighed, vi kender fra skolerne og den 
faglighed, vi i vores forening repræsenterer. Vi 
havde følgende lille hilsen i avisen på valgdagen: 

 

Kreds 16’s medlemskursus i Tune 2017 

På medlemskurset havde vi den store 
fornøjelse at have Helle Hein på besøg. Hun 
har forsket i ledelse og medarbejderadfærd på 
hospitaler og Det Kgl. Teater mv. og har 
uddraget sin egen teori om arketyper, der har 
givet navn til hendes fordrag ”Primadonna-
ledelse”. Det var en meget lærerig omgang 
teoretiseren på den virkelig sjove måde. Hun 
har lavet doktorafhandling om ”skidtet”, så 
det var ikke kun for sjov .  

OK18 blev naturligvis også drøftet her. Vi 
havde allieret os med vores gode kollega og 
hovedstyrelsesmedlem Morten Refskov fra 
Ballerup Lærerforening. Han orienterede om 
den seneste udvikling og inspirerede debatten. 

Slutteligt havde vi politisk debatpanel, som 
tidligere beskrevet og som man kunne følge 
”live”. Med vores A1-plakater, som du kan se 
herunder, benyttede vi i øvrigt lejligheden til 
at vise lokalpolitikerne de projekter, der kører 
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for tiden i kommunens skoler. De skal ikke gå 
og tro, der intet foregår. 

TR-stormøde  

Onsdag den 4. oktober 2017 var alle vores 
TR’er forsamlet til stormøde i Odense. Det 
var en imponerende forsamling og et klart 
signal fra offentligt ansatte til resten af det 
danske samfund om, at vi har en fælles 
oplevelse af at velfærdssystemet er under 
pres og vigtigt at forsvare. Spørg din TR for 
mere information. 

Løntjek  

I november og december 2017 var vi på den 
årlige løntjekrunde på skolerne. Vi har i den 
forbindelse fundet manglende tillæg og 
pensionsindbetalinger og efterfølgende haft 
et par forhandlinger til glæde for de 
medlemmer, der havde tilgodehavender. Hvis 
du ikke kunne komme, kan du altid henvende 
dig til din TR med din seneste lønseddel eller 
lønsedler, der ikke ser rigtige ud. 

Tillæg i Høje Taastrup - Kreds 16 
 

Vores 3 lokalt forhandlede tillæg ophører 
31/7/2018. Hhv. 4500 kr/år, 5700 kr/år og 
4200 kr/år (2000-niveau) for fleksibelt 
organiseret undervisning, lærerarbejdet i 
selvstyrende team og de lokale aftaler på de 
enkelte skoler (her får næsten alle 4200 
kr/år, på Borger- og Torstorp Skole er beløbet 
hhv. 3400 og 3450 (2000-niveau).) 

 
Vi optager forhandling i januar 2018 om de 
midler der frigøres fra de nævnte tillæg mv. 

Nyt fra kontoret  

Hvis I ikke har hørt det, eller set det på vores 
Facebookside, så får I det lige her. Vi har fået 

to nye ansigter i vores reception, Ditte og 
Henriette. Det er med dem lige som det var 
med Bente, der er gået på velfortjent pension. 
De tager imod jer og hjælper med 
medlemsskab, arrangementer og meget andet 
godt, men rådgivning og fagpolitik er ikke 
deres arbejde, så ofte vil de stille jer om til en 
af os fra forretningsudvalget eller tage imod 
besked, og så vil I blive kontaktet af os.    

 
Her til slut vil vi ønske jer alle et rigtig godt  
nytår. 
 
Kreds 16  
Heidi Yoma Rasmussen 
kredsformand 
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