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Kollektiv ferielukket i efterårsferien: 
 
Alle skolerne har varslet lærerne kollektiv ferie i 
efterårsferien. 
Hvis du ikke har optjent ret til fuld ferie, vil du 
blive trukket i løn ved næste lønudbetaling. 
 
Du skal/kan melde dig ledig på 1. ledighedsdag 
og så kan du få feriedagpenge i stedet. 
Dette skyldes at skolerne er kollektiv lukket, og 
at du derfor er forhindret i at arbejde. 
 
Se mere på nedenstående link: 
 
https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-skal-
holde-ferie/Kollektiv-Ferie/ 
 
 
Hovedstyrelsesvalg: 
 
Der skal vælges ny hovedstyrelse i Danmarks 
Lærerforening for de næste fire år. Afstemnin-
gen starter d.19. november og slutter d. 1. de-
cember 2015. 
Medlemmerne skal ved en elektronisk afstem-
ning afgøre, hvem der får pladserne i Danmarks 
Lærerforenings hovedstyrelse. Hovedstyrelsen 
kommer fremover til at bestå af 23 medlemmer.  
Formand Anders Bondo Christensen og næst-
formand Dorte Lange er genvalgt på kongres-
sen for de næste fire år. Skolelederne, de stu-
derende og pensionisterne vælger egne repræ-
sentanter, så hovedstyrelsesvalget kommer til 
at stå om de sidste 18 pladser. 
 
Lige nu er der 22 kandidater, der har meddelt, 
at de stiller op - 10 nye kandidater og 12 fra den 
gamle hovedstyrelse, der genopstiller. 
 
Fra hovedstadsområdet genopstiller: 
 

 Jeanette Sjøberg, næstformand i Balle-
rup Lærerforening. 
 
 

 Flemming Ernst, kredsformand i Hvid-
ovre Lærerforening 

 

 Lars Sten Sørensen, Næstformand i Kø-
benhavns Lærerforening 

 
Derudover opstiller der 4 nye kandidater fra ho-
vedstaden: 
 

 Morten Refskov, kredsformand i Ballerup 
Lærerforening 
 

 Anders Liltorp, kredsformand i Rødovre 
Lærerforening 
 

 Kjell Nilsson, styrelsesmedlem i Køben-
havns Lærerforening 

 

 Line Frederiksen Baadsgaard, styrelses-
medlem i Københavns Lærerforening.  
 

Kredsformand Joan Jørgensen og kasserer Ve-
ronique Beugras fra Ishøj Lærerkreds er stillere 
for Jeanette Sjøberg, næstformand i Ballerup 
Lærerforening og kan anbefale at stemme på 
hende. 
 
Næstformand Kåre Jensen kan anbefale at 
stemme på Morten Refskov, kredsformand i 
Ballerup Lærerforening. 
 
 
Intromøde nye lærere: 
 
Den 23. november 2015 holder Ishøj Lærer-
kreds et informationsmøde for de nyansatte 
lærere i Ishøj Kommune. Mødet afholdes i 
Idrætscenteret kl. 15 -17 i mødelokale 3. Til-
lidsrepræsentanterne fra skolerne vil være til 
stede. 
 
På dagsordenen er der informationer om Dan-
marks Lærerforening og Ishøj Lærerkreds, her-
under kontingentsatser, løn og Faglig Klub.  
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Regler vedr. arbejdstid, barsel, omsorgsdage, 
sygdom og ferie bliver gennemgået. Desuden 
vil der være tid til spørgsmål.  
 
Tag en endelig en lønseddel med, så vil vi gen-
nemgå den. 
 

Sæt kryds i kalenderen 
den 23. november 2015 

 
 
Møde i Faglig klub: 
 
Det væsentligste fra forårets overenskomstaf-
tale er bilag 4 - tidligere bilag 1.1.  
 
Bilaget indeholder 15 punkter som omhandler: 
 

 Planlægning af skoleåret 

 Arbejdstidens tilrettelæggelse 

 Arbejdstidens opgørelse 

I aftalen står:  
”parterne har et fælles ansvar for realiseringen 
og vil som en del af dette følge op på, om vi 
når de formulerede målsætninger”. 
 
De formulerede målsætninger er: 
 

 Skabe størst mulig kvalitet i undervisnin-

gen. 

 Understøtte et godt undervisningsmiljø. 

 Styrke den sociale kapital. 

For at komme i gang med denne opfølgning, 
indkaldes der til Faglig Klub på alle skoler i 
ugerne 45 + 46. 
 
Mødet vil starte med en velkomst på video med 
Anders Bondo Christensen, hvor han begrun-
der vigtigheden af mødet. Derefter skal Faglig 
Klub i fællesskab drøfte og besvare et elektro-
nisk spørgeskema. 
 
Danmarks Lærerforening ønsker at skabe et 
overblik over indsatserne i hele landet, samt få 
dokumentation for det fortsatte arbejde. 
 

 
Har OK-15 skabt: 
 

 Konkrete forbedringer på skolerne? 

 Konkrete forbedringer i kommunen? 

 Konkrete initiativer med KL? 

Når alle spørgeskemaer er udfyldt, vil der 
komme en tilbagemelding til medlemmerne. 
Det er af yderste vigtighed at alle lærere delta-
ger i mødet, så undersøgelsen kan få stor vali-
ditet. 
 

Mød op til Faglig Klubmøde 
på din skole og vær med til 
at give din mening tilkende. 
 
 
Lønstigning pr. 1. oktober 2015: 
 
Pr. 1. oktober får alle lærere og bh-klasse-le-
dere en lille lønstigning. 
Reguleringsprocenten stiger fra 1,305367 til 
1,311333. Det giver en – lille – lønstigning på 
ca.150 – 200 kr. pr. måned. 
 
”Min side”: 
 
Alle medlemmer har sin egen side i Danmarks 
Lærerforenings medlemssystem. 
 
Man kan logge ind med NemID via nedenstå-
ende link: 
 
https://medlem.dlf.org/mypage.aspx  
 
Via ”Min side” kan du finde oplysninger om dit 
medlemskab, kontingent, saldo på lån, leje fe-
riehus, oprette en gruppelivsforsikring og meget 
mere. 
 
Hvis du skifter mailadresse, mobilnummer, ef-
ternavn m.m. kan det også ændres hér via fa-
nen ”stamdata”.  
 
Det er vigtigt, vi har de korrekte oplysninger, så 
kig forbi ”Min side” og tjek om noget skal æn-
dres. 
 

 
 

Alle vores medlemmer ønskes en rigtig god  

og velfortjent efterårsferie  
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