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Løntjek: 
 
Den landsdækkende kampagne, hvor fagbe-
vægelsen bl.a. gør opmærksom på, at det er 
fagforeningerne, der forhandler overenskom-
ster og at det er takket være ”den danske mo-
del”, at der er sikret løn og rettigheder til med-
lemmer, indebærer også, at fagforeningerne 
tilbyder at tjekke lønsedler. 
 
Ishøj Lærerkreds har indtil videre været på 5 
skoler og tjekket mange lønsedler. 
Heldigvis er der kun fundet få mindre fejl. 
 
Hvis du ikke har fået tjekket din lønseddel, kan 
din tillidsrepræsentant hjælpe dig. 
 
Se også ”Læs og forstå din lønseddel” på 
hjemmesiden www.kreds18.dk 
 

Ny kommunaldirektør: 
 
Kommunaldirektør Anders Hvid Jensen er 
stoppet og processen med at ansætte en ny 
kommunaldirektør er i gang.  
 
Der kommer et stillingsopslag snarest og i ja-
nuar er der samtaler med ansøgerne. Det er 
håbet, at en ny direktør kan tiltræde 1. april 
2017. 
 
Indtil da er tidligere teknisk direktør Kåre Ja-
kobsen konstitueret i stillingen. 
 
3 medarbejderrepræsentanter fra HovedMED 
heraf Kredsformanden i Ishøj Lærerkreds er 
med i ansættelsesudvalget. 
 
 
 

 
 

Evaluering af Bilag 4: 
 
Ved overenskomsten i 2015 blev der vedtaget 
15 punkter om lærernes arbejdstid. Det blev 
også aftalt, at både centralt og lokalt skulle ef-
fekten af de 15 indsatsområder evalueres. 
 
Der blev afholdt et stort regionalt møde med 
både tillidsrepræsentanter og skoleledere fra 
hele Storkøbenhavn. 
 
Ishøj Lærerkreds opfordrede inden sommerfe-
rien Ishøj Kommune til, at vi skulle lave et fæl-
les møde med både tillidsrepræsentanter, le-
der, Ishøj Lærerkreds og Ishøj kommune og i 
fællesskab vurdere, om de 15 indsatsområder 
har forbedret: 
 

 Kvaliteten i undervisningen  

 Arbejdsmiljøet  

 Styrket den sociale kapital 
 

Det lykkedes ikke med et fælles møde og vi 
foreslog i stedet, at leder og tillidsrepræsentant 
i fællesskab skulle besvare et spørgeskema, 
som Danmarks Lærerforening havde udarbej-
det. 
 
Det lykkedes heller ikke, at få sat i værk, men 
på et møde mellem Ishøj Lærerkreds og Ishøj 
Kommune 3 dage før det store regionale mø-
de, fik vi refereret ledernes evaluering. 
 
Vi drøftede også, at det kunne være frugtbart, 
at mødes med både lederne og tillidsrepræ-
sentanterne og sammen drøfte de udfordringer 
der er. 
 
Der er desværre stadig mange lærere, der bli-
ver syge af arbejdsrelateret stress. Der er også 
flere lærere end tidligere, der skifter til jobs i 
andre kommuner. 
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Skoleåret startede med 11 ubesatte lærerstil-
linger og der var få kvalificerede ansøgere – og 
i enkelte tilfælde måtte skolerne ud i genops-
lag. 
 
Andelen af ikke-uddannede lærere bliver høje-
re og der er mange – og lange perioder med 
vikarer på klasserne, når der er lærere, der 
stopper. 
Fra sommer til nu er der 29 lærere, der har 
valgt at finde job andre steder og derfor er 
stoppet i Ishøj Kommune. 
 

Fix-flekstidsaftaler: 
 
Det administrationsgrundlag, der blev vedtaget 
i foråret, gav mulighed for, at skoleledere og 
Ishøj Lærerkreds kan indgå fix-flekstidsaftaler. 
Det er nu tilfældet på alle skolerne undtagen 
Vejlebro og Ishøjgård – og på Vejlebro er den 
på vej. 
 
Aftalerne giver lidt bedre vilkår for den enkelte 
lærere til at tilrettelægge sin arbejdstid fleksi-
belt, men ændrer ikke grundlæggende ved, at 
der er mere undervisning og langt mindre tid til 
forberedelse end tidligere. 
 

Pisa: 
 
Den 6. december offentliggøres den 6. PISA 
undersøgelse. Denne gang er der særligt fokus 
på naturfag. 
 
Uanset resultatet tager PISA ikke hensyn til 
lokale og nationale målsætninger, og siger der-
for ikke noget om, hvorvidt folkeskolen lever op 
til målsætningerne i folkeskoleloven, fagenes 
formål og folkeskolens formålsparagraf. 
 
PISA giver ingen svar på årsagerne til de målte 
forskelle og gør os derfor ikke klogere på, 
hvordan vi skal lave god undervisning. 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ishøj Lærerkreds ønsker alle vores  

medlemmer en rigtig glædelig jul  

samt et godt nytår  

 

Ishøj Lærerkreds  

afholder medlemskursus for 

aktive medlemmer den 28. – 

29. januar 2017  

på Frederiksdal. 

Indbydelse er udsendt. 

 

Ishøj Lærerkreds  

afholder  

generalforsamling: 

Torsdag den  

23. marts 2017 kl. 

16.15 på 

Vejlebroskolen. 


