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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18
August 2019 

 
Velkommen: 
 
Velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig 
ferie. 
Vi kan byde velkommen til ca. 10 nye kolleger 
og har derfor også sagt farvel til kolleger, der 
har valgt at lægge deres arbejdskraft i andre 
kommuner. 
 
Opgaveoversigter: 
 
Alle lærere skal nu have modtaget en opgave-
oversigt, hvoraf det skal fremgå, hvor meget 
undervisning man skal have i det kommende 
skoleår og hvilke andre opgaver, man skal ud-
føre. 
 
Det ”udvidede undervisningsbegreb” danner 
baggrund for registrering af undervisningen. 
 
”Udover undervisning som klasseundervisning, 
holdundervisning og individuel undervisning 
finder undervisning i princippet sted ved alle 
aktiviteter sammen med eleven/eleverne uan-
set organisering, eksempelvis følgende aktivi-
teter: gruppearbejde, rådgivning/sparring/ vej-
ledning, løbende evaluering, målfastsættelse 
og evaluering, elevsamtaler, lejrskoler, ekskur-
sioner, sociale og kulturelle arrangementer” 
(Citat fra Nyhedsbrev for Skoleledere.) 
 
Det er vigtigt, at al undervisning bliver registe-
ret, da undervisning over 750 timer årligt - 835 
for bh-klasseledere - udløser et undervisnings-
tillæg på 123,95 kr. pr. time.  
 
Derudover udløser alle undervisningstimer et 
tillæg på 26,06 kr. for lærerne ansat på Ishøj-
gård og Kirkebækskolen. 
 
Løntjek: 
 
Når man har kigget på sin opgaveoversigt skal 
man også kigge på sin lønseddel. 
 
 

 
Det skal tjekkes, at man får de tillæg, der er 
aftalt, at der indbetales pension, at der udbeta-
les undervisnings- og specialundervisningstil-
læg etc. 
 
Kredsen opdager ind imellem fejl, når vi ser en 
lønseddel. 
Senest har en lærer fået indbetalt ca. 60.000 
kr. til sin pensionskonto, som han havde til go-
de gennem flere år. 
 
Hvis man er i tvivl om sin lønseddel kan man 
altid tage fat i sin tillidsrepræsentant eller kon-
takte Ishøj Lærerkreds. 
 
Tjek evt. nedenstående link vores hjemmeside, 
hvor ”Læs og forstå din lønseddel lidt bedre” 
ligger: 
 
http://kreds18.dk/media/12573280/laes-og-
forstaa-din-loenseddel.pdf 
 
Ishøj Kommunes budget 2019: 
 
Budgetprocessen i Ishøj er i år bagud i forhold 
til andre år, idet folketingsvalget i juni måned 
har medført, at KL og finansministeriet endnu 
ikke har forhandlet kommunernes økonomi på 
plads. Herudover afventer man også særtil-
skuddets størrelse før man endeligt ved, hvor-
dan kommunens økonomi ser ud. Derfor er det 
netop offentliggjorte sparekatalog på 10 mio. 
kr. også forbundet med en stor grad af usik-
kerhed, da det er lavet på baggrund af tallene 
fra sidste år. 
 
I det nuværende sparekatalog bliver lærer- og 
skoleområdet ramt på reducering i tilbuddet til 
børn med tale-høreproblemer, reducering i 
administrative udgifter i forbindelse med læse-
løft og forkortelse af skoletiden på Strandgård-
skolen og Ishøjgård, hvilket samlet set beløber 
sig i ca. 370.000 kr.  
 
Det første budgetudkast forventes at forelægge 
1. oktober og det forventes, at det endelige 
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sparekatalog kommer i høring 2.-14. oktober 
og at budgettet endelig vedtages 5. november.  
  
Aftale om lærernes ferie 2020: 
 
I forbindelse med overgangen til den nye ferie-
lov, som træder i kraft september 2020, er der 
indgået en aftale om lærernes ferie, idet vi ikke 
har optjent fuld ferie i sommeren 2020. 
 
Aftalen er blevet til på baggrund af de drøftel-
ser kredsstyrelsen har haft i forhold til, hvordan 
vi kunne sikre, at lærerne kunne afholde deres 
ferie som normalt og at tiden lokalt kunne bru-
ges mest muligt meningsfyldt for lærerne på 
skolerne. 
 
Den er i tråd med anbefalingen fra DLF og har 
tillige været forbi centralt hold, der har sagt god 
for den.   
Kort fortalt indebærer aftalen, at lærerne afhol-
der ferie som de plejer, hvor de resterende da-
ge afvikles som 0-dage på baggrund af, at læ-
rernes årsnorm forhøjes med 25 timer, som er 
det timetal vi ikke har optjent.  
 
Kredsstyrelsen har drøftet mulige scenarier for, 
hvordan de 25 timer kan bruges mest muligt 
meningsfuldt og tillidsrepræsentanterne og 

skolelederne skulle på nuværende tidspunkt 
have drøftet, hvordan man lokalt vil aftale det. 
 
Pensionsaften: 
 
Ishøj og Vallensbæk Lærerkreds har indbudt til 
pensionsaften onsdag d. 18.9. kl. 16.30 – 17 
på Gildbroskolen, hvor der kommer en konsu-
lent fra Lærernes Pension og fortæller om de 
overenskomstansattes pension.  
 
Formålet er, at lærerne orienteres om, hvordan 
deres pension er skruet sammen, hvilke forsik-
ringer den indeholder og hvilke muligheder 
man selv har for at indbetale og dermed påvir-
ke sin egen pension.  
 
Der vil være muligt at stille generelle spørgs-
mål og efterfølgende at kunne stille personlige 
spørgsmål til konsulenten. 
Se udsendte indbydelse og tilmeld dig på 
018@dlf.org 
 
Indbydelsen kan også ses på vores hjemme-
side: 
http://kreds18.dk/nyheder/2019/august/indbyde
lse-til-pensionsaften-den-18-september-2019 
 
 

 
Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse ved barsel, orlov og ledighed:  
 

Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel på dagpenge, uddannelsesorlov, ledighed m.m. 
Normalt gives 50 % reduktion.  
Ved orlov uden løn/dagpenge gives der normalt 100 % kontingentfritagelse. 
Husk at søge i god tid inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 

Hvis du får job i en anden kommune er det vigtigt, at du giver kredskontoret besked hurtigst muligt. 
Så sørger vi for, at du bliver overflyttet til den pågældende lokalkreds eller udmeldt, hvis du får job 
uden for Danmarks Lærerforenings aftaleområde. 

Kreds 18’s kontingentsatser: 
 

Fraktion:  DLF’s andel:  Kreds 18’s andel:  I alt:  

1 – 3  213 kr.  362 kr.  575 kr.  

4  71 kr.  59 kr.  130 kr.  

6  94 kr. 56 kr.  150 kr.  

 
Bemanding af kredskontoret pr. 1. august 2019: 

 
Ugedag Kris Véronique Connie  

Mandag 9.15 – 15.00 08.30 – 15.30  08.30 – 15.30 
Tirsdag 9.15 – 15.00     
Onsdag 9.15 – 15.00 08.30 – 15.30 08.30 – 15.30  
Torsdag 9.15 – 15.00     
Fredag  9.15 – 13.30  08.30 – 11.30  
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