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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18
August 2016  

 
Velkommen: 
 
Velkommen til et nyt skoleår, og velkommen til 
ca. 20 nye kolleger – og der mangler stadigt at 
blive ansat nogle. 
Vi håber, at de nye kolleger er budt godt vel-
komne og at de er blevet taget godt imod. 
Det er vigtigt med hjælp og støtte for at komme 
godt i gang. 
 
Opgaveoversigten: 
 
Opgaveoversigten skal indeholde alle de op-
gaver det forventes, at man løser i løbet af sko-
leåret. 
Husk, at alle aktiviteter med elever er under-
visning. Kun rene tilsynsopgaver er undtaget 
eks. tilsyn i frikvarterer, ved motionsløb etc. 
Lejrskoler, ekskursionen, elevsamtaler, elevar-
rangementer udenfor undervisningen skal regi-
streres som undervisning, og det er med til at 
udløse undervisningstillæg. 
 
Administrationsgrundlaget i Ishøj Kommu-
ne: 
 
Det bliver 1. skoleår med et administrations- 
grundlag som Ishøj Lærerkreds har ”nikket” til. 
 
Administrationsgrundlaget sætter en øvre 
grænse for antallet af undervisningstimer, lige-
som der er lempeligere vilkår for nyuddannede 
kolleger. 
 
Det er vores håb, at disse tiltag - om end de er 
små – kan medvirke til, at lærerne sikres or-
dentlige rammer til at forberede og evaluere. 
 
Det er også vores håb, at især drøftelsen af 
opgaveoversigten mellem leder og lærer og en 
forventningsafstemning til løsningen af opga-
verne, kan sikre lærerne ordentlige vilkår. 
 
Administrationsgrundlaget giver også mulighe-
den for, at skoleleder og Ishøj Lærerkreds kan 
indgå en fleks aftale. 

 
Det har vi gjort på Kirkebækskolen, Strand-
gårdskolen, Vibeholmskolen og Ishøj Skole. 
 
På de skoler, hvor der ikke er indgået aftale, 
skal arbejdstiden ligge på skolen/ kursusstedet. 
 
Evaluering af OK-15 – de 15 indsatsområ-
der: 
 
Ved overenskomsten i 2015 blev parterne eni-
ge om 15 indsatsområder, som skulle medvirke 
til, at: 
 

 Skabe størst mulig kvalitet i undervis-
ningen 

 Understøtte et godt arbejdsmiljø 

 Styrke den sociale kapital 
 
Der var også enighed om, at parterne skulle 
gennemføre en fælles opfølgning og evaluering 
af effekten af den centrale og lokale indsats. 
 
Den fælles evaluering har Danmarks Lærerfor-
ening og KL nu sat i værk. 
 
De har i fællesskab opfordret til, at man iværk-
sætter en lokal evaluering og der afholdes et 
fælles stormøde d. 1. november. 
 
Ishøj Lærerkreds har opfordret direktør og cen-
terchef på skoleområdet til at mødes med læ-
rerkredsen og drøfte, hvordan vi laver en eva-
luering 
 
Hvis vi ikke får en fælles evaluering vil Ishøj 
Lærerkreds selv iværksætte en evaluering. 
 
En evaluering skal vise hvorvidt de 15 indsats-
områder har skabt kvalitet i undervisningen, 
sikret det gode arbejdsmiljø og styrket den so-
ciale kapital. 
 
Den skal også afdække, om man på skolen har 
drøftet de 15 indsatsområder og implementeret 
nogle af dem, og hvorvidt en drøftelse mellem 
kreds og kommunen har betydet, at man har 
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kunnet opnå enighed om at prioritere nogle af 
dem  
 
I vores drøftelser med Ishøj Kommune har der 
været enighed om, at drøftelsen af opgave-
oversigten var væsentlig, men har den været 
prioriteret på skolerne? 
 
Bl.a. skal udarbejdelsen af opgaveoversigten 
sikre, at lærerne har reelle muligheder for at 
leve op til Folkeskolelovens bestemmelser om: 
 

 At undervisningen skal svare til den en-
keltes elevs behov og forudsætninger, 
både hvad angår tilrettelæggelse, valg 
af undervisnings- og arbejdsformer. 
(§16)  

 At udarbejde elevplan der indeholder in-
dividuelle mål og status for elevens læ-
rering og beskrivelse af, hvordan der 
skal følges op herpå. ( § 13b). 

 
Budgettet for 2017 i Ishøj Kommune: 
 
Sparekataloget er sendt til drøftelse i Lokal 
MED og skolebestyrelserne. 

 
Der skal i alt spares ca. 15 millioner kr. og på 
skoleområdet er der forslag om besparelser på 
ca. 800.000 kr. 
 
Man vil bl.a. nedlægge ”flyverfunktionen”, ned-
lægge koordinatorfunktionen for familieklas-
serne og spare på vikarkontoen. 
 
LokalMED og bestyrelserne skal udtale sig in-
den 1. september. 
 
 

 

 
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  12.00 – 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. 
 
Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse ved barsel, orlov og ledighed:  

Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel på dagpenge, uddannelsesorlov, ledighed m.m. 
Normalt gives 50 % reduktion. Ved orlov uden løn/dagpenge gives der normalt 100 % kontingentfri-
tagelse. Husk at søge i god tid inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 

Hvis du får job i en anden kommune er det vigtigt, 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 Lærerforenings aftaleområde. 

Ishøj Lærerkreds  

afholder  

medlemskursus den 28. – 29. 

januar 2017 på Frederiksdal. 

Skriv det i  

kalenderen allerede nu! 

 


