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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18

Marts 2016  
 
Arbejdstid: 
 
Ved 3 møder i løbet af efteråret har Ishøj Læ-
rerkreds og Ishøj Kommune drøftet et udkast 
fra Ishøj Kommune til en fælles forståel-
se/administrationsgrundlag. 
Ishøj Kommunes udgangspunkt viste sig at 
være, at Lov 409 fortsat skulle være gældende. 
Ishøj kommune havde udarbejdet et udkast, 
som vi skulle forholde os til skriftligt senest den 
15. januar. 
  
På denne bagrund fremsendte Ishøj Lærer-
kreds vores bud på et administrationsgrundlag 
den 15. januar, som på alle væsentlige punkter 
holder sig inden for lovens rammer. 
Der var bl.a. ønske om, at der blev aftalt:  

 
 Maksimalt undervisningstimetal på 780 

klokketimer på et år. 

 

 Gennemsnitlig undervisningstid på 750 

klokketimer pr. lærer. 

 

 Maksimalt undervisningstimetal børne-

haveklasseledere på 920 klokketimer på 

et år. 

 

 En nyansat og nyuddannet må maksi-

malt undervise 750 timer pr. år i de før-

ste 2 år.  

Vi havde set frem til et kommende møde med 
borgmesteren, hvor vi kunne fortælle og forkla-
re vores baggrund for det fremsendte. 
 
Til vores store overraskelse fik vi i midten af 
februar at vide, at Ishøj Kommune ville vedtage 
et ensidigt administrationsgrundlag, da det ikke 
var muligt at blive enige med Ishøj Lærerkreds. 
 
Dette er ikke vedtaget endnu, men da Byrådet 
tirsdag den 1. marts behandlede et forslag fra  
 

 
SF om, at der skulle indgås en aftale med læ-
rerne, stemte både A, DF, V og K imod. 
Man vil ikke indgå en aftale med Ishøj Lærer-
kreds.  
 
Men en henvendelse til Borgmester Ole 
Bjørstorp har afstedkommet, at han og kreds-
formanden skal mødes. 
 
Borgmesteren udtalte på Byrådsmødet, at man 
gerne vil samarbejde med lærerne. 
Så nu må vi finde ud af om der er noget, vi kan 
blive enige om. 
 
Vi var meget forundret over, at man ikke øn-
skede at holde et yderligere møde med os, så 
vi kunne uddybe vores forslag. Ligesom vi me-
get beklager, at Ishøj Kommune ikke vil lave 
aftaler med lærerne. 
 
I de fleste andre kommuner omkring os har 
man lavet aftaler/fællesforståelser eller admini-
strationsgrundlag, som er med til at sikre mere 
fleksibilitet og bedre arbejdsforhold for lærerne. 
 
Når ca. 25 lærere sidste år valgte at forlade et 
lærerjob i Ishøj til fordel for et lærerjob i anden 
kommune, giver det et signal om, at der skal 
ske ændringer. 
 
Indtil nu har Lov 409 været gældende og på en 
række områder følger Ishøj kommune/skolerne 
ikke loven.  
 
Ligeledes er det et fåtal af punkter blandt de 15 
indsatsområder, der blev aftalt ved overens-
komsten i 2015, der er blevet arbejdet med. 
  
 
e-Boks: 
 
Vi opfordrer til, at du jævnligt tjekker din løn-
seddel – og dermed også jævnligt besøger din 
e-boks. 
Ikke kun din lønseddel kommer i e-boks.  
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Hvis du indkaldes til sygefraværssamtaler eller 
andre samtaler med din leder, kommer indkal-
delsen også via e-Boks. 
 
Hvis du er ledig/sygemeldt i længere tid vil ind-
kaldelse til møder med dit lokale jobcenter og-
så foregå via e-boks. 
 
Pr. 1. april 2016 vil al kommunikation fra dlf-a 
ligge digitalt på ”Min side” på a-kassens hjem-
meside. 
Det betyder at du skal huske at registrere din 
mailadresse, så de kan give besked når der 
ligger post og andre vigtige meddelelser. 
 
 
Tilfredsundersøgelse: 
 
I forbindelse med, at Ishøj Kommune har gen-
nemført en tilfredshedsundersøgelse om for-
ældrenes tilfredshed med folkeskolen, har man 
valgt at offentligøre de meget detaljerede klas-
seresultater. 
 
Der er offentliggjort resultater fra hver enkelt 
klasse i hele Ishøj Kommune, men uden be-
skrivelse af, hvor mange forældre fra hver 
klasse, der har svaret. 
 
Lærerne føler sig utrygge over, at besvarelser-
ne er lagt offentligt ud. Lærerne har ikke fået 
resultaterne at se inden offentliggørelsen, de er 
ikke informeret om dem, og de har ikke haft 
mulighed for at kunne drøfte dem med ledel-
sen. 
 
Det samlede resultat for Ishøj Kommune og for 
hver enkelt skole skal selvfølgelig offentliggø-
res, men hver enkelt klasses resultat er ikke 
brugbart for andre end de pågældende lærere 
og ledere. 
 
Vi håber, at man vil bruge hvert enkelt klasses 
resultat konstruktivt på skolen, og at skolele-
delserne vil tage en dialog med lærere og pæ-
dagoger fra de klasser, hvor der er påvist util-
fredshed. 
 
Man skal dog være opmærksom på, at klasse-
resultater, der er markeret med rødt ikke er 
udtryk for, at forældrene er utilfredse – men 
blot et udtryk for, at resultatet på en skala fra 1-
5 er på 3 eller derunder! 
Farverne har intet med svarkategorierne 
meget utilfreds – utilfreds – hverken eller - til-
freds – meget tilfreds at gøre, hvilket man me-
get nemt kan tro! 
 

Hvis man har en meget forventningsfuld foræl-
dregruppe, vil det give lav tilfredshed! 
 
 
Vedr. betaling af kontingent: 
 
Hvis ikke du allerede får dit kontingent betalt 
automatisk via Betalingsservice, opfordrer vi til 
at tilmelde sig Betalingsservice. 

 
Tilmelding kan ske via dette link: 
 
http://www.kreds18.dk/medlem/tilmelding-til-
betalingsservice   
 
Ved tilmelding skal du bruge dit medlems-
nummer og din NemID. 
 
Hvis du ikke kender dit medlemsnummer kan 
du få oplyst det hos din tillidsrepræsentant eller 
ved henvendelse på kredskontoret. 
 

 

 
 
 

 
 

Husk, at Ishøj Lærerkreds  
afholder generalforsam-
ling: 
 

Tirsdag den 15. marts 
2016 kl. 16.15 på 
Vejlebroskolen. 

 
 

Tilmelding senest den 10. 
marts 2016 til din TR eller 
til kredskontoret. 
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