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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18

Oktober 2017  
 

Søren og Mette i benlås: 
 

 
 

(der vil ligge et eksemplar på hver skole og 
tillidsrepræsentanten har også et) 

 
6. oktober udkommer der en bog om lockouten 
af lærerne i 2013. Bogen er skrevet af Anders-
Peter Mathiasen, der er uddannet historiker og 
journalist. Anders Peter Mathiasen har to gan-
ge vundet Cavlingprisen. 
 
Bogen dokumenterer, at forløbet i 2012/13 var 
politisk styret fra Christiansborg, og der gik 
længe inden forhandlingerne gik i gang.  
 
Den dokumentation skal bruges til at sikre frie 
og lige forhandlinger fremover, ikke kun for 
Danmarks Lærerforeningen, men også for re-
sten af fagbevægelsen. I første omgang natur-
ligvis med henblik på at sikre reelle forhandlin-
ger for lærerne ved OK18.  
 
Lærernes arbejdstid skal ikke være bestemt 
ved lov.  
Der skal være en forhandlet løsning – opnået 
ved reelle forhandlinger mellem parterne – ikke 
styret af Finansministeriet. 
 
Dansk Metal, organisationen for LO-forbund på 
det offentlige arbejdsmarked, Dansk Sygeple-
jeråd og BUPL melder alle klart ud, at de for-
venter, at arbejdsgiverne er klar til at forhandle 
lærer-arbejdstid ved OK18. 
 
”Vi har givet håndslag i Forhandlingsfælles-
skabet på, at vi ikke efterlader nogen på perro-
nen. 
 

 
Vi skal sørge for, at der ikke er en lov 409, men 
at der er en aftale og nogle gode og reelle  
forhandlinger, inden vi andre går i gang", siger 
pædagogernes formand Elisa Bergmann.  
 
 

Opgaveoversigter: 
 
Alle lærere har krav på en opgaveoversigt – og 
der skal have været en dialog med ledelsen og 
en forventningsafstemning for arbejdsopgaver-
ne i det kommende skoleår. 
I Ishøj Kommunes administrationsgrundlag står 
der, at en lærer maksimalt kan undervise 810 
timer - bh-klasseleder 920 timer, og at gen-
nemsnittet på skolen skal være 760 timers un-
dervisning. 
 
Det er vigtigt, at alle arbejdsopgaver, der er 
undervisning registreres som undervisning, 
dette af hensyn til evt. udbetaling af undervis-
ningstillæg på ca. 120,- kr. pr. time. 
 
Alle aktiviteter med elever er undervisning, lejr-
skole, ekskursioner, sociale arrangementer etc. 
og alle deltagende lærere skal have undervis-
ningstillæg! 
 

 
Lærerne i Ishøj er varslet ferie i efter-
årsferien: 
 
Det betyder, at man kan have ret til dagpenge 
fra A-kassen, hvis man ikke har optjent ret til 
fuld løn under ferien. 
Hvis man ikke har været i et ansættelsesfor-
hold i hele kalenderåret 2016, har man ikke 
optjent ret til løn under ferien. 
 
Da lærerne er kollektivt varslet på ferie, er man 
forhindret i at arbejde og har derfor ret til un-
derstøttelse. 
 
Man skal henvende sig til DLF-a inden ferien 
starter – dette gøres elektronisk. 
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DLF-a er informeret om, at læreren i Ishøj er 
varslet ferie i uge 42. 
 
 

Ishøj Kommunes Budget: 
 
Der er ikke fremlagt et ”sparekatalog” i år. 
Det betyder, at underskuddet på ca. 50 millio-
ner dækkes dels af tilskud fra staten på 25 mil-
lioner, dels ved tekniske omskrivninger og re-
sten finansieres af kassebeholdningen. 
 
Ishøj Kommune har tradition for, at alle partier i 
byrådet tilslutter sig en budgetaftale. Dette er 
også tilfældet i år. 
Skoleområdet får tilført 200.000 kr. til sci-
ence/naturvidenskab og 600.000 kr. til læse-
svage og ordblinde elever. 
 
Derudover står der i budgetaftalen, at lærerne 
som en forsøgsordning skal i erhvervspraktik. 
Umiddelbart en besynderlig beslutning - lærer-
nes kerneopgave er undervisningen og det bør 
fokus være på. 
 
 

Løntjek: 
 
I denne periode har alle fagforeninger fokus på 
løntjek og p.t har kredsen været på én skole for 
at lave tjek. 
 
Der kan opstå fejl omkring de særlige tillæg 
ved lejrskole, ved lærerstuderende i praktik, 
undervisning i dansk som andetsprog. 
 
Disse tillæg skal fremgå af 1. side på lønsedlen 
– 2. siden beskriver sammensætningen af den 
faste månedlige løn. 
 
 

Stormøde i Odense: 
 
Onsdag d. 4. oktober samles ca. 3000 tillidsfolk 
fra hele landet og fra alle kommunale fagfor-
eninger til stormøde i Odense. 
Temaet for mødet er ”Danmark for velfærd”. 
 
Kernebudskabet i kampagnen er, at vi som 
tillidsrepræsentanter ikke kan acceptere, at 
politikerne prioriterer skattelettelser, mens vo-
res fælles velfærd atter bliver udsat for ned-
skæringer.  
Alle bliver ramt, når der bliver skåret på kerne-
velfærd som dagpenge, skoler, ældrepleje og 
sikkerhed. 

Med fælles front i Danmark for Velfærd, vil vi 
vise, at vi står sammen om, at ville kæmpe for 
velfærden. Det er os, der hver dag oplever, at 
vores velfærd er presset til det yderste. Vi vil 
værne om vores fælles velfærd. 
 
 

Kongres: 
 
I dagen 10. – 12. oktober holder Danmarks 
Lærerforening kongres. 
På dagsordenen er bl.a. 

 Opstilling af OK-krav. 

 Arbejdet med et folkeskoleideal. 

 Arbejdsliv 2017- profession og rammer. 

 Demokratiets fremtid – fagbevægelsens 
og medlemmernes rolle. 

 
Du kan følge med på www.folkeskolen.dk 
 
 

Næstformand: 
 
Ishøj Lærekreds er p.t uden næstformand. 
Den tidligere næstformand Charlotte Munch 
stoppede pr. 1. august. 
Senest ved den ordinære generalforsamling til 
marts skal der vælges en ny næstformand. 
 
De primære arbejdsopgaver vil være med-
lemskontakt vedr. løn og arbejdstid og delta-
gelse i kredsstyrelsens arbejde. 
 
Man skal deltage i forhandlinger med Ishøj 
Kommune og der skal udarbejdes forhand-
lingsoplæg. 
Der er samarbejde med andre kredse om pæ-
dagogiske forhold, arbejdsmiljø og kursusvirk-
somhed. 
 
Næstformanden vil blive frikøbt af kredsen i p.t 
590 timer, så man skal præstere det færre ar-
bejdstimer på skolen. Din arbejdstid placeres 
efter aftale i kontorets åbningstid mandag - 
torsdag fra kl. 8.30 til 15.30 og fredag fra 8.30 
til 13.00. 
 
Kontakt kredskontoret, hvis du vil vide mere. 
 
 

 
 


