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Administrationsgrundlag: 
 
Efter flere møder i løbet af skoleåret 
med både skoledirektør Lisbet Lenz, 
skolechef Susanne Poulsen og senest 
borgmester Ole Bjørstorp er Ishøj 
Kommune og Ishøj Lærerkreds blevet 
enige om et ”administrationsgrundlag”. 
 
Det er ikke en aftale, der fraviger LOV 
409, men et grundlag som præciserer, 
hvordan skolerne skal administrere læ-
rernes arbejdstid. 
 
Administrationsgrundlaget præciserer, 
hvordan skolerne skal administrere læ-
rernes arbejdstid på flere områder. 
 
Der er enighed om at: 

 

 En lærer kan maksimalt tildeles 810 
undervisningstimer på et år på plan-
lægningstidspunktet. Timetallet kan 
fraviges ved særlige omstændighe-
der efter aftale mellem leder, lærer 
og tillidsrepræsentant.  
 

 Lærernes gennemsnitlige undervis-
ningstid er på ca. 760 klokketimer på 
planlægningstidspunktet.  
 

 En børnehaveklasseleder kan mak-
simalt tildeles 920 undervisningstimer 
på et år på planlægningstidspunktet.  

 

 En nyuddannet lærers undervisnings-
tid kan maksimalt tildeles 760 under-
visningstimer pr. år på planlægnings-
tidspunktet i de første 2 år.  

 
Timetallet kan fraviges ved særlige 
omstændigheder efter aftale mellem 
leder, lærer og tillidsrepræsentant.  

 
Derudover er det præciseret, at dialogen 
om opgaveoversigten skal foregå inden 
skoleårets start. 
 
Desuden kan skolelederen og Ishøj Læ-
rerkreds indgå aftaler om fix-flekstid. 
 
Byrådet godkendte administrations-
grundlaget officielt på Byrådsmødet tirs-
dag den. 5. april. 
 
Det endelige dokument vil blive lagt på 
hjemmesiden snarest. 
 
Fra Ishøj Lærerkreds’ side er vi glade 
for, at Ishøj Kommunes har lyttet til os 
og har taget de udfordringer, skolerne 
og lærerne står overfor alvorligt. 
 
For at sikre, at der kan rekrutteres lære-
re til Ishøj Kommune - og ikke mindst, at 
vi kan fastholde de allerede ansatte - er 
det vigtigt med nogle gode rammer for 
lærernes arbejde. 
 
At der nu er sat et maksimalt timetal for 
både nye og ”gamle” lærere er med til at 
sikre muligheden for, at lærerne kan le-
vere kvalitet i undervisning. 
 
At folkeskolereformen allerede fra star-
ten af er underfinansieret, ændres der 
ikke på, men vi kan forsøge lokalt at gi-
ve lærerne så gode rammer som muligt. 
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Der er administrationsgrundlaget et 
skridt på vejen. 
 
Generalforsamlingen: 
 
Ved Ishøj Lærerkreds’ generalforsam-
ling den 15. marts, blev Charlotte 
Munch, Vibeholmskolen valgt som ny 
næstformand. 
Kåre Jensen, som senest har været 
næstformand de sidste 2 år, gik på pen-
sion 1. april. 
 
Tak til Kåre for flere års arbejde som 
næstformand og held og lykke med 
pensionisttilværelsen. 
 
Charlotte er ansat på Vibeholmskolen, 
hvor hun er arbejdsmiljørepræsentant 
og suppleant for tillidsrepræsentanten. 
 
Generalforsamlingen vedtog, at tilskud-
det til de faglige klubber på skolerne 
nedsættes fra 15 kr. til 10 kr. pr. medlem 
pr. måned. 
 
Tilskuddet blev hævet for 4 år siden fra 
10 kr. til 15 kr., men da kredsen har væ-
ret ”pålagt” at fastholde kontingentet i de 
år, vi betaler konfliktlån og konfliktkon-
tingent, er vi nødsaget til at reducere i 
udgifterne. 
 
Allerede nu kan vi også fastslå, at kon-
tingentet vil stige pr. 1. august 2017. 
På det tidspunkt er vi færdige med at 
afdrage på konfliktlån/betale konfliktkon-
tingent og dermed vil det månedlige 
kontingent falde med 107 kr. 
Det vil derfor være et godt tidspunkt at 
hæve kontingentet. 
 
Lønstigning pr. 1. april 2016: 
 
Pr. 1. april stiger alle 1 løntrin, får et til-
læg på 5.000 årligt. Tillægget på 5.000 
kr. årligt svarer til 549 kr. pr. måned, og 
gives til dem, der er aflønnet på trin 45 
eller derover. 

 
Til gengæld bortfalder tillægget på 
307,49 kr. pr. måned, som alle lærere fik 
som kompensation for at aldersredukti-
onen efter lockouten i 2013 blev afskaf-
fet. 
 
Løn for at være praktikvejleder: 
 
Hvis du har lærerstuderende i praktik 
skal du have diverse løntillæg for dette. 
 
Det er skolens ansvar, at det bliver ind-
berettet til LØN.  
 
Tillæg for at arbejde mellem kl. 17-06 
og i weekender. 
 
Når man har planlagt arbejde mellem kl. 
17 – 06 og i weekenderne, skal man ha-
ve et tillæg pr. arbejdstime. 
 
På Vejlebroskolen, Vibeholmskolen og 
Strandgårdskolen har vi en aftale om et 
fast månedligt beløn til alle lærere. 
 
På de andre skoler, skal der ske udbeta-
ling for det konkrete antal arbejdstimer. 
Husk at give besked til skolens admini-
stration/ ledelse, når der har været plan-
lagt arbejde i tidsrummet 17.06 og i 
weekenden. 
 
 

 
 

Ishøj Lærerkreds  

afholder  

medlemskursus den 

28. – 29. januar 2017 

på Frederiksdal. 

Skriv det i kalenderen  

allerede nu! 

 


