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 Aktuel orientering fra Kreds 18

September 2016  
 
Undervisningstillæg: 
 
Alle lærere/bh-klasseledere får et fast undervi-
sertillæg. Dette tillæg dækker undervisning op 
til 750/835 timer pr. år. Al undervisning udover 
750/835 timer skal afregnes med 118,60 kr. pr. 
time. 
 
Undervisning er al aktivitet med elever: 
 

 Lejrskoler 

 Ekskursioner 

 Elevsamtaler 

 Sociale arrangementer med eleverne 

 Temadage 
 
Hvis flere lærere deltager i en aktivitet skal alle 
have aktiviteten registreret som undervisning. 
 
Nogle aktiviteter er kendt fra skoleårets start og 
skal fremgå af opgaveoversigten. Andre aktivi-
teter eks. ekskursioner registreres og udbeta-
les ved skoleårets slutning. 
Hvis du ikke har fået det registreret og udbetalt 
skal du kontakte din leder - og /eller din tillids-
repræsentant. 
 
Løn: 
 
Alle kommunalt ansatte får en lille lønstigning 
pr. 1. oktober 2016. 
Det var forventet, at den ville være på 1 %, 
men da priser og lønninger i det private ikke er 
steget så meget som forventet bliver stigningen 
kun på 0,82 %. 
Lønstigningen vil være ca. 250 – 300 kr. pr. 
mdr. 
Lønnen stiger igen pr. 1. januar 2017.  
 
Evaluering af OK-15: 
 
Alle tillidsrepræsentanter og skoleledere skal til 
et fælles regionalt møde d. 1. november 2016, 
hvor dagsordenen er ”Fælles opfølgning på det 
politiske papir om arbejdstid på undervisnings-
området”.  

 
Det er bl.a. de 15 indsatsområder, som parter-
ne blev enige om ved overenskomstforhandlin-
gerne i 2015. 
 
De er blevet drøftet på fagligklub møder i no-
vember sidste år og muligvis hænger der sta-
dig en plakat på lærerværelset, hvorpå de er 
trykt. 
 
Der skal være en fælles opfølgning/evaluering, 
men desværre har det ikke været muligt at af-
holde et møde med skoledirektør Lisbet Lentz 
og skolechef Susanne Poulsen før d. 26. okto-
ber 2016. 
 
Ishøj Lærekreds har opfordret tillidsrepræsen-
tanterne til at holde et møde i fagligklub, og 
drøfte med alle lærerne, hvorvidt de har ople-
vet, at de 15 indsatsområder har forbedret de-
res arbejdsdag og mulighederne for at forbere-
de sig optimalt.  
 
Kongres: 
 
Danmarks Lærerforening har lige afholdt den 
årlige kongres. 
 
På dagsordenen var bl.a. 
 

 ”Hvad skal vi med skolen?” 
Danmarks Lærerforening har arbejdet 
med at skabe en debat om et folkesko-
leideal.  
Hvad mener Danmarks Lærerforening 
og lærerne, at skolen skal bidrage med 
til samfundet?  
Hvem skal definere, hvad skolen skal 
bidrage med? 

 

 Medlemmernes arbejdsliv. 
Der var stor debat om, hvordan situatio-
nen er for lærerne lige nu – og især om 
hvordan vi kommer videre. Hvad skal 
Danmarks Lærerforenings strategi væ-
re? 
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Hvordan kan vi frem mod den kommen-
de overenskomst arbejde med at opstille 
overenskomstkrav, som vi tror på kan 
sikre lærerne nogle gode rammer om 
deres arbejde? 
 

 Et demokratisk solidarisk velfærdssam-
fund. 
Mange faktorer påvirker lærerne i arbej-
det med eleverne. 
Vi vil få elever, der vil blive berørt af en 
ringere økonomi i hjemmet. 
Undervisningen og integration af flygt-
ningebørn. 
Meget stramme økonomiske rammer for 
kommunerne – og med besparelser til 
følge. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ishøj Lærerkreds afholder introdag 
for nyansatte lærere: 
 

Onsdag den 5. oktober 2016  
kl. 15.00 – 17.00  
i Idrætscenteret  

Hjørnelokalet 1. sal – døren ved  
indkørslen til fodboldbanerne. 

 
Program: 
 
1. Ishøj Lærerkreds – din lokale fag-

forening.  
Ny lærer i Ishøj: Hvad kan du bru-
ge DLF til? 

 
- Danmarks Lærerforening 
- Ishøj Lærerkreds 
- Kontingent 
- Løn 
- Arbejdstid 
- Barsel 
- Omsorgsdage 
- Sygdom 
- Ferie 
- Faglig klub 

 
2. Hvad er svært, hvad er sjovt, hvad 

skal jeg have hjælp til som ny læ-
rer. Vi deler erfaringer med hinan-
den. 
 

Tillidsrepræsentanterne fra skolerne 
deltager også i mødet. 
 
Tilmeld dig til kredskontoret senest 
onsdag den 28. september 2016 på 
telefonnr.  
43 54 74 03 eller e-mail: 018@dlf.org 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ishøj Lærerkreds 

 

Ishøj Lærerkreds  

afholder  

medlemskursus den 28. – 29. 

januar 2017 på Frederiksdal. 

Skriv det i kalenderen 

allerede nu! 

 

Ishøj Lærerkreds  

afholder  

generalforsamling: 

Torsdag den  

23. marts 2017 kl. 

16.15 på 

Vejlebroskolen. 
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