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Valg til Hovedstyrelsen: 
 
Den nyvalgte hovedstyrelse tiltræder den 1. ja- 
nuar 2016. 
 
Fra hovedstadsområdet blev Jeanette Sjøberg, 
næstformand i Ballerup Lærerforening genvalgt 
og Morten Refskov, formand Ballerup Lærer-
forening og Anders Liltorp, formand Rødovre 
Lærerforening er nyvalgte. 
Flemming Ernst, kredsformand i Hvidovre Læ-
rerforening opnåede desværre ikke genvalg. 
Hans indsats vil blive savnet. 
 
Se hele den nyvalgte hovedstyrelse her. 
 
Stemmeprocenten i hele landet var på 40,4 % 
og i Ishøj Lærerkreds var der 35,5 %, der 
stemte. 
Det er ikke højt, og det må overvejes, hvordan 
vi næste gang kan få flere til at stemme. 
 
Opsamling på faglige klubmøder: 
 
Alle skolerne har afholdt faglige klubmøder i 
november måned. 
 
Formålet med møderne var at drøfte forholde-
ne på skolerne. Der var et spørgeskema som 
skulle udfyldes og man skulle beslutte, hvilke 
af de 15 indsatsområder, som kunne bedre 
lærernes vilkår. Man skulle også beslutte på 
hvilket niveau, der skulle arbejdes videre med 
de forskellige indsatsområder. 
 

 På skoleniveau   

 På kredsniveau overfor Ishøj Kommune 

 På centralt niveau 

  
 
Der var stor enighed om, at alle 15 punkter er 
vigtige, men flere af punkterne blev fremhævet 
på flere skoler, som meget vigtige. 
  
 
 

 
På skoleniveau: 
 
Ledelsen skal have en drøftelse med læreren 
om opgaveoversigten i planlægningsfasen og 
det forventede tidsforbrug til forberedelse og 
alle øvrige opgaver. Også tiden til ef-
ter/videreuddannelse. 
 
Opgaveoversigten skal være udtryk for retfær-
dighed og gennemskuelighed. Der skal sikres 
sammenhængende og effektiv tid til forbere-
delse, herunder fælles forberedelse. Denne tid 
kan, som udgangspunkt, ikke anvendes til an-
dre formål. 
 
Fleksibilitet og smidighed er nøgleord. Der skal 
derfor arbejdes for muligheden for fiks/fleks- 
tidsaftale, samt vurdere muligheden for at ind-
gå aftaler om at afsætte en pulje af tid til særli-
ge opgaver. 
 
Kommunikationen fra ledelsen til medarbejder-
ne skal forbedres, herunder forbedret og mere 
detaljeret opgaveoversigt.  
 
På Kredsniveau overfor Ishøj Kommune: 
 
Ishøj Lærerkreds skal arbejde for, at der må 
indgås aftaler på den enkelte skole. I dag må 
skolelederne ikke indgå aftaler, og derfor er der 
ikke mulighed for at indgå aftaler på de områ-
der, som er beskrevet ovenfor. 
 
På centralt niveau: 
 
Alle 15 punkter er vigtige. Men lige nu opfattes 
de som hensigtserklæringer, som ikke er bin-
dende for kommunerne og skolerne. Der skal 
derfor arbejdes hen imod, at alle 15 områder 
gøres bindende. 
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Regler vedr. ansøgning om kontingentned-
sættelse ved barsel, orlov og ledighed:  

Der kan søges om nedsat kontingent ved bar-
sel på dagpenge, uddannelsesorlov, ledighed 
m.m. Normalt gives 50 % reduktion. 

Ved orlov uden løn/dagpenge gives der nor-
malt 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 vig-
tigt, 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 Lærerfor-
enings aftaleområde.  

 

 
 

Ishøj Lærerkreds ønsker alle 

vores medlemmer en rigtig 

glædelig jul  

samt et godt nytår  
 

 
 

 
 
 
 
 

Ishøj Lærerkreds  
afholder  

generalforsamling: 
Tirsdag den  

15. marts 2016 kl. 
16.15 på 

Vejlebroskolen. 


