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November 2015 

Hovedstyrelsesvalg: 
 
I den trykte udgave af Folkeskolen den 19. no-
vember 2015 og på Ishøj Lærerkreds hjemme-
siden kan man læse en præsentation af kandi-
daterne til hovedstyrelsen. 
Se mere hér 
 
Der kan stemmes fra torsdag den 19. november 
kl. 9.00. Afstemningen slutter tirsdag den 1. de-
cember 2015 kl. 16.00. Der skal anvendes Ne-
mID eller pinkode til login.  
 
Stemmeafgivningen foregår elektronisk via for-
eningens hjemmeside: 
www.dlf.org ”Hovedstyrelsesvalg 2015”.  
 
Hvert stemmeberettiget medlem råder over 18 
stemmer, der kan gives til én eller fordeles på 
flere kandidater. På folkeskolens hjemmeside 
www.folkeskolen.dk kan man læse om kandida-
terne, ligesom man kan stille spørgsmål og de-
battere med dem. 
 
Formanden og kasseren for Ishøj Lærerkreds er 
stillere for Jeanette Sjøberg, næstformand i Bal-
lerup Lærerkreds. 
Jeanette sidder i hovedstyrelsen nu. 
 
Næstformanden i Ishøj Lærerkreds er stiller for 
Morten Refskov, formand for Ballerup Lærer-
kreds. 
 
OK-15: 
 
Danmarks Lærerforening har iværksat en eva-
luering af OK-15.  
 
Der blev derfor afholdt faglige klubmøder på alle 
skoler i hele landet i ugerne 45+46. 
 
Faglig klub skulle besvare et digitalt spørge-
skema. 
Spørgeskemaet skulle afdække, hvorvidt de 15 
indsatsområder – bilag 4, der blev aftalt ved OK-
15 er blevet implementeret på skolerne.  

De 15 indsatsområder kan ses på en plakat på 
lærerværelset. 
 
Faglig klubs medlemmer skulle drøfte spørgs-
målene og blive enige om et svar. 
Derudover skulle de beslutte, hvilket af de 15 
punkter, de vurderede som det vigtigste at ar-
bejde videre med, både på skole – kreds- og 
centralt niveau. 
Alle besvarelser bliver samlet i Danmarks Læ-
rerforening, og kredsene vil derefter få en tilba-
gemelding. 
 
Derudover er der aftalt en møderække med 
Børn- og kulturdirektøren Lisbet Lentz og skole-
chef Susanne Poulsen, hvor vi også skal tale 
om evaluering af de 15 indsatsområder og re-
kruttering/fastholdelse af lærere. 
 
Status på folkeskolereformen: 
 
Ikke færre end fire nye rapporter om skolen ud-
kom tirsdag d. 17. november. Rapporterne be-
handler flere aspekter af status på skolerefor-
men:  
 
1. Den længere og mere varierede skoledag.  
2. De pædagogiske medarbejderes oplevelser 

og erfaringer med den nye folkeskole. 
3. Skoleledelse.  
4. Elevernes syn på erfaringer med den nye 

folkeskole. 
 
Løn: 
 

 
 
Sidste år tjekkede Ishøj Lærerkreds alle lønsed-
ler, da vi fik en kopi af den side med alle tillæg 
på. 
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Vi fandt rigtigt mange fejl - både lærere der fik 
for lidt udbetalt – og lærere der fik for meget. 
Fejlene blev rettet – men der kan opstå nye fejl. 
 
Du kan selv tjekke din løn, se bl.a. kredsens vej-
ledning hér 
 
Intro for nye lærere: 
 
Husk, at Ishøj Lærerkreds holder intromøde for 
nyansatte lærere mandag d. 23. november 
2015 kl. 15 - 17. 
Din tillidsrepræsentant har udleveret en invita-
tion og du skal tilmelde dig til: 
018@dlf.org 
 
UU:Center syd: 
 
Tillykke til vores kolleger på UU:Center syd. De 
er netop vurderet til at være bedst til uddannel-
sesvejledning på Sjælland, og som nr. 5 ud af 
56 center i hele landet. 
 
Se artiklen: 
 
”Det kan være en stor mundfuld for de unge at 
finde ud, hvilken ungdomsuddannelse der er 
den rette for dem, for der er rigtig mange at 
vælge imellem. Heldigvis er der rigtig god hjælp 
at hente hos uddannelsesvejlederne på 
UU:Center syd”.  
 
Det mener de unge selv i en ny brugerundersø-
gelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 
hvor de blandt andet er blevet spurgt om, hvor 
meget vejledningsaktiviteterne samlet set har 
hjulpet dem til at finde ud af, hvad de vil efter 
folkeskolen. Det er her UU:center syd får den 
bedste bedømmelse af alle centre på Sjælland 
og ender som femtebedste på landsplan”. 
 
Ny næstformand: 
 
Ishøj Lærerkreds nuværende næstformand går 
på pension 1. april 2016, så der skal vælges en 
ny næstformand på generalforsamlingen. 
 
Hvis du vil vide mere om funktionen som næst-
formand er du meget velkommen til at kontakte 
formanden eller kredskontoret. 
 
Ishøj Kommunes feriefond: 
 
Her i november åbnes der op for næste års ud-
lejning af Ishøj Kommunes feriehuse.  
Udover Feriefondens egne ferieboliger i Lalan-
dia, Fåborg og Tengslemark har bestyrelsen 

indgået aftale om en ferielejlighed syd for Ma-
laga, i Benalmádena. 
Ferielejligheden i Berlin kan pga. en ny lov, der 
vil bekæmpe udlejningen af ferielejligheder, der 
findes i Berlin kun tilbydes til og med uge 16 i 
2016. 
I højsæsonen udlejes ferieboligerne kun i hele 
uger, og i lavsæsonen er det muligt at booke en 
hel uge, en miniferie eller forlænget weekend. 
Ferieboligen i Malaga udlejes kun fra søndag-
søndag hele året igennem. 
 
Feriefonden meddelte tidligere på året, at fon-
den har indkøbt en autocamper. Feriefonden 
regner med at kunne tilbyde udlejning fra påske 
næste år. Der kan desværre endnu ikke frem-
lægges bookingmuligheder for vognen. 
 
Læs mere om ferieboligerne hér 
 
Startmedlemsskab: 
 
Pr. 1. januar 2016 er der indført et Startmed-
lemskab, som indebærer, at medlemmer, der 
første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 
eller 2, automatisk bevilges 50 % kontingent-
nedsættelse de første 6 måneder af medlem-
skabet både af lokalt, centralt og konfliktkontin-
gent. 
 
Ny dimitterede, der overflyttes fra Lærerstude-
rendes Landskreds får bevilget fuld kontingent-
fritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddan-
nelse og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 
4 måneder. 
 
 

Ishøj Lærerkreds  
afholder  

generalforsamling: 
Tirsdag den  

15. marts 2016 kl. 
16.15 på 

Vejlebroskolen. 
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