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 Aktuel orientering fra Kreds 18

Juni 2016  
 
Skoleårets afslutning: 
  
I disse dage afsluttes ét skoleår og ét andet er 
allerede planlagt. 
 
Vedrørende afslutningen er det vigtigt, at alle 
lærere sikre sig, at eventuelle arbejdsopgaver 
og undervisning, der ikke har stået på opgave-
oversigten, bliver registreret. 
Hvis man har læst vikartimer, været på ekskur-
sion eller har haft andre aktiviteter med elever-
ne – og den samlede undervisningsmængde 
overstiger 750 timer/835 for bh-klasselederne – 
skal man have udbetalt undervisningstillæg på 
ca. 120 kr. pr. time. 
 
Lærerne og bh-klasselederne på Gildbrosko-
len, Ishøj skole, Ishøjgård og Kirkebækskolen 
skal også indberette, om der har været arbej-
det i tidsrummet 17.00 – 06.00. 
 
Vedrørende planlægningen skal alle have en 
dialog med en leder om opgaveoversigten.  
Det skal afklares, om omfanget af opgaver sva-
rer til et års arbejde – 1.680 timer.  
Det skal også afklares, om der er tid nok til for-
beredelse. 
For det kommende skoleår kan en lærer mak-
simalt have 810 timers undervisning/920 for 
bh-klasselederne (reduceres ved nedsat tid). 
 
 
Omprioriteringsbidrag: 
 
De omfattende aktiviteter fra de faglige organi-
sationer – og politiske strategier fra regeringen 
– betød, at aftalen mellem kommunerne og 
regeringen om rammen for økonomien i 2017 
betød, at regeringen ”fjernede” ompriorite-
ringsbidraget. 
Omprioriteringsbidraget ville have medført, at 
alle kommuner skulle spare 2 % af deres bud-
getter, som regeringen så ved finanslovsfor-
handlingerne i efteråret, kunne ”uddele” til for-
skellige formål.  
 

 
Det kunne være skattelettelser eller til ældre-
området, flygtninge området og lign. 
 
Omprioriteringsbidraget er nu afskaffet – men i 
stedet er der aftalt et moderniserings- og effek-
tiviseringsprogram, så nu er det ”bare” nul-
vækst. 
 
Hvor Ishøj Kommune tidligere skulle finde for 
30 millioner kroner besparelser i budgettet for 
2017, kan man altså nu ”nøjes” med at finde 
besparelser for ca. 20 millioner kroner. 
 
Lige nu er man ved at tilrette sparekataloget – 
det kaldes ”inspirationskatalog” her i Ishøj. 
 
Forslaget til budgettet sendes ud til information 
og drøftelse lige efter sommerferien. 
Så skal det drøftes i alle relevante fora. 
 
 
Ferien: 
 
Lærernes og bh-klasselederne er varslet ferie i 
ugerne 27 – 28 – 29 – 30. (Fra mandag d. 4. 
juli – fredag d. 29. juli). 
 
Skolerne er kollektivt ferielukket og det bety-
der, at man har ret til dagpenge, hvis man ikke 
har optjent ret til fuld løn under ferien.  
 
Man skal melde sig ledig i a-kassen på 1. le-
dighedsdag. 
 
Lærernes a-kasse er informeret om, hvordan 
ferien i Ishøj er placeret. 
 
Læs mere på:  
https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-skal-
holde-ferie/Kollektiv-Ferie/ 
 
Derudover er der også kollektivt ferielukket i 
ferie i uge 42. 
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Sygdom i ferien: 
 
Hvis du er syg inden ferien starter – og stadig 
er syg ind i ferien – har du ret til erstatningsfe-
rie på et andet tidspunkt. 
 
Hvis du bliver syg efter ferien er startet, skal du 
sygemelde dig på 1. sygedag. Det kan ske til 
skolelederen eller Personale og Udvikling, Is-
høj kommune 43 57 75 75. 
 
Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig 
dokumentation fra 1. sygedag. Du vil også ha-
ve ret til erstatningsferie – blot ikke for de før-
ste 5 sygedage. 
 

 

Kredskontoret i sommerferien: 
 
Sådan kontakter du Ishøj Lærerkreds i som-
merferien: 
 
Kredskontoret er bemandet i den første og den 
sidste uge af skolesommerferien og kan kon-
taktes på: 

 Mail: 018@dlf.org 

 Tlf.nr. 43 54 74 03  

 Mobil: 23 31 85 62. 
 

I resten af perioden vil telefonsvarer og mails 
blive tjekket regelmæssigt.  
 
I akutte tilfælde kan kredsen i følgende uger 
kontaktes på mobilnr.:                 
Uge 27: Véronique: mobilnr. 53 32 27 24   
Uge 28: Joan: mobilnr. 23 31 85 62 
Uge 29:  Charlotte: mobilnr. 20 87 95 30 
Uge 30:  Joan: mobilnr. 23 31 85 62 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bemanding af kredskontoret pr. 1. august 2016:  
 
Åbningstid: 
 
Mandag: 08.30 – 15.30 
Tirsdag: 08.30 – 15.30  
Onsdag: 08.30 – 15.30 
Torsdag: 08.30 – 15.30 
Fredag: 08.30 – 13.00 
 

Ugedag Joan  Véronique Charlotte Connie  

Mandag 08.30 – 15.30  08.30 – 15.30  08.30 – 15.30 08.30 – 15.30 
Tirsdag 08.30 – 15.30  08.30 – 12.00     
Onsdag 08.30 – 15.30  13.00 – 15.30 12.00 – 15.30 08.30 – 15.30  
Torsdag 08.30 – 15.30   12.00 – 15.30    
Fredag  08.30 – 13.00    08.30 – 11.30  

 
Derudover efter konkret aftale. 
 
 

 
Vi vil ønske en rigtig god og velfortjent sommerferie til  

alle medlemmer af Ishøj Lærerkreds 
 

Ishøj Lærerkreds  

afholder  

medlemskursus den 28. – 29. 

januar 2017 på Frederiksdal. 

Skriv det i  

kalenderen allerede nu! 
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