
 
Jægerbuen 24, st  2635 Ishøj  telefon 43 54 74 03  e-mail: 018@dlf.org  hjemmeside: www.kreds18.dk 

ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18

Februar 2017  
 
Psykisk arbejdsmiljø: 
 
Stress og stressrelateret sygdomme er meget 
alvorligt og kan i værste fald være invalideren-
de for den der rammes. Det er en svær syg-
dom at forholde sig til, for den er svær at se. 
Det er ikke som et brækket ben, der synligt 
bliver pakket ind i gips og har et fastlagt forløb 
mod helbredelsen. Derfor er man meget ofte 
længe om at erkende, at man er syg. Mange, 
også omgivelserne, mener jo, at man bare skal 
tage sig sammen! 
Det man skal ”tage sig sammen til” er at få 
kontaktet sin leder og sygemeldt sig! En tom-
melfingerregel mht. stress og stressrelaterede 
sygdomme er, at jo længere tid man ikke gør 
noget, jo længere tid tager det at blive rask 
igen. 
 
Husk at overholde Ishøj Kommunes retnings-
linjer for sygemeldinger. 
 
Bliver man syg af stress/stressrelateret syg-
dom, kan det være en god ide at sikre sig at få 
en lægelig vurdering af sin tilstand. Man skal 
altså henvende sig til sin egen læge og få en 
korrekt og fagligt begrundet sygemelding. Vær 
opmærksom på, at der ikke skal skrives en 
lægeerklæring som dokumentation for syg-
dommen på dette tidspunkt! Det kommer først 
senere i forløbet, hvis ens leder anmoder om 
det jf. Ishøj Kommunes retningslinjer for syge-
melding. 
 
Se Ishøj Kommunes retningslinje ved sygefra-
vær hér. 
 
Se Ishøj Kommunes retningslinje vedr. stress-
forebyggelse hér. 
 
Kontakt også din TR eller din AMR som kan 
hjælpe dig med at holde styr på alle paragraf-
ferne osv. 
 
 
 

 
I Ishøj Kommune er der mulighed for at få psy-
kologbistand ved arbejdsrelaterede problem-
stillinger. Du skal henvende dig til Falck 
Healthcare på tlf.: 70 10 20 12.  
 
Du kan bruge din lønseddel som ansættelses-
bevis for at bevise, at du er omfattet af kom-
munen aftale. 
 
Man kan også henvende sig til Danmarks Læ-
rerforening som har en rådgivningsordning. 
Man finder denne hér.  
 
Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere vejled-
ning er du altid velkommen til at kontakte din 
TR, din AMR eller kredsen. Vi vil alle gøre vo-
res bedste for at hjælpe dig. 
 
Guide fra FTF ”Sæt rammer for det grænse-
løse arbejde”: 
 
Grænseløsheden i arbejdet er blevet et vilkår 
for mange offentligt ansatte. En af årsagerne til 
grænseløsheden er bl.a., at den enkeltes per-
sonlige og faglige ambitioner og forventninger i 
forhold til kvaliteten af det arbejde, der leveres, 
fylder meget. 
 
Læs guiden hér 
 
Frederiksdal medlemsweekend: 
 
Vi var 61 tilmeldte lærere til Ishøj Læserkreds’ 
medlemsweekend d. 28. og 29. januar 2017. 
 
Om formiddagen fortalte Mette Frederiksen om 
”læringsmålstyret undervisning/formålsstyret 
undervisning”. Det var meget anvendeligt og 
Mette vil være et godt bud på en pædagogisk 
eftermiddag på en skole. 
 
Efter frokost berettede Rasmus Alenkær om et 
netop afsluttet forløb han i samarbejde med 
lærerne havde gennemført på en skole, der i 
vilkår minder meget om skolerne i Ishøj. 
 

mailto:018@dlf.org
http://www.kreds18.dk/
http://kreds18.dk/media/9521006/retningslinjer-ved-sygefravaer.pdf
http://kreds18.dk/media/9520994/stressforebyggelse.pdf
http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe
http://ipaper.ipapercms.dk/FTF/Diverse/pixigraenseloestarbejde/


Skolen havde store problemer i nogle klasser 
med elevernes sprog og relationerne mellem 
eleverne indbyrdes og mellem eleverne og læ-
rerene. 
 
Meget tankevækkende og mange gode ideer 
som kan overføres direkte til vores virkelighed. 
 
Som afslutning på dagen fortalte hovedstyrel-
sesmedlem Jeanette Sjøberg om, hvad der 
aktuelt rører sig i hovedstyrelsen og især om 
arbejdet med at udvikle et skoleideal. 
 
Efter en god middag var der fælles hygge i 
kælderen og baren blev flittigt besøgt. 
 
Tak for en hyggelig weekend. 
 
 

 
Rasmus Alenkær på besøg på medlemsweekenden. 

 
OK-18: 
 
Der er netop nu indgået forlig om de kommen-
de 3 års overenskomst på det private arbejds-
marked. Næste år er det så det kommunale og 
statslige område, der skal forhandle overens-
komst. 
 
Der er formodentligt elementer i det netop ind-
gået forlig, der kan danne præcedens for for-
handlingerne på det offentlige arbejdsmarked. 
 

 

Medlemstilbud:  

Hent gratis bøger på "Min side" 

Danmarks Lærerforening har indgået et sam-
arbejde med Aarhus Universitetsforlag samt 
Frie Skolers Lærerforening om en ny bogserie. 
Serien hedder Pædagogiske rækkevidde og er 
gratis for alle medlemmer af foreningen.  

 
Over de næste to år udkommer i alt 12 bøger. 
Som medlem af DLF kan man hente alle bøger 
gratis, både som lydbog og e-bog, ved at gå 
ind på ”Min side”.  

 
Man kan også købe den trykte bog til en med-
lemspris på 79. kr. (Normalpris 129 kr.). Bø-
gerne er skrevet af førende pædagogiske for-
skere. De er korte, anvendelige og skrevet i et 
fortællende sprog.  

 
Det er en uafhængig bogserie, hvor faglig for-
dybelse og lystlæsning går hånd i hånd for at 
bidrage til pædagogisk udvikling, understøtte 
forskningsbaseret kompetenceudvikling og 
lægge op til refleksion, inspiration og samtale. 
 
Bag projektet står en styregruppe med repræ-
sentanter fra forlaget og Danmarks Lærerfor-
ening og Frie Skolers Lærerforening. 

 
Den første bog i serien bliver Jeppe Bunds-
gaards Digital dannelse, som allerede nu kan 
hentes på ”Min side”. 

 
Inden sommerferien udgives yderligere to bø-
ger i serien, nemlig Theresa Schilhabs Lærin-
gens DNA og Tine Basse Fiskers Samarbejde 
og inklusion. 

Log ind på ”Min side” via dette link:  

https://medlem.dlf.org/ 

Der skal bruges NemID for at logge ind. 

Vælg E-PDF, hvis den skal læses på en tablet 
eller smartphone. Ishøj Lærerkreds  

afholder generalforsamling: 
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