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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18

April 2017  
 

OK-18: 
 
Vanen tro er man allerede ved at ”kridte ba-
nen” op inden overenskomstforhandlingerne 
begynder til januar. 
 
KL’s hovedforhandler Michael Ziegler har udtalt 
på en konference om overenskomst 18, at ar-
bejdsgiverne hverken ønsker at indgå centrale 
aftaler (på lærerområdet) eller ser behov for 
lønstigninger. 
 
Det virker som om, at arbejdsgiverne har 
glemt, at overenskomster betyder gensidige 
aftaler, ikke ensidige reguleringer. Det vil sige 
reelle forhandlinger med respekt for både ud-
førslen af godt arbejde og for begge parter ved 
aftalebordet. 
 
Fra sidst i april til midt i maj bliver der holdt fag-
ligklubmøder på skolerne eller medlemsarran-
gementer, hvor man kan diskutere Danmarks 
Lærerforenings oplæg til krav til den kommen-
de overenskomst. 

 

 
MUS/GRUS – medarbejderudviklings/ 
gruppeudviklingssamtale: 
 
I HovedMED er det besluttet, at alle medarbej-
der én gang om året skal have enten en MUS 
eller en GRUS samtale. 
Alle har dog ret til en individuel samtale én 
gang årligt. 
 
Samtalen skal forberedes grundigt af både 
medarbejder og leder. Der er udviklet et skema 
som kan bruges. 
 
Det er vigtigt, at den leder, der gennemfører 
samtalen, har kompetence til at træffe beslut-
ninger om uddannelse eller ændringer i ar-
bejdsopgaver. 
 
Ved samtalen mellem leder og medarbejder(e) 
skal bl.a. følgende indgå: 

 Medarbejder og leders arbejdsrelatio-
ner. 

 Uddannelse eller andet, som er nød-
vendigt i forhold medarbejdernes faglige 
udvikling i relation til arbejdspladsens 
mål. 

 Medarbejderens forventninger og mulig-
heder på arbejdspladsen. 

 Udarbejdelse af en kompetence /efter-
uddannelsesplan. 
 

Alle lærere skal have en efteruddannelsesplan. 
I overenskomsten står der: 
 
”Med afsæt i den løbende dialog om mål og 
resultater af undervisningen udarbejder leder 
og lærer i samarbejde en individuel efterud-
dannelsesplan.  
I drøftelsen af uddannelsesplanen indgår de 
behov for kompetencer og kvalifikationer, der  
udspringer af den undervisningsopgave, som 
læreren har ansvaret for, eller som lederen 
påtænker, at læreren skal have ansvar for. Ud-
dannelsesplanen kan indgå i den individuelle 

Ishøj Lærerkreds afholder et 
fælles medlemsmøde: 
 

Torsdag den 18. maj 2017 
på Vejlebroskolen. 

 
Morten Refskov, medlem af 
hovedstyrelsen i Danmarks 
Lærerforening og kredsfor-
mand i Ballerup kommer og 
sætter gang i debatten om 
OK-18. Indbydelse kommer i 
uge 17, men sæt allerede nu X 
i kalenderen. 
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MUS-samtale, og uddannelsesplanen kan ind-
gå som en del af et referat af MUS-samtalen.”   

 
Kontingent pr. 1. august 2017: 
 
1. august er vi alle færdige med at afdrage på 
lån/betale konfliktkontingent. 
 
Det medfører, at kontingentet bliver ”normalise-
ret” igen. 
 
I 4 år har vi alle betalt 107 kr. mere hver må-
ned. 
 
Da generalforsamlingen i Ishøj Lærerkreds 
besluttede at hæve kontingentet med 30 kr. pr. 
måned (kontingentet er ikke steget i mere end 
10 år), bliver den samlede besparelse på 77 kr. 
pr. måned. Fremover er kontingentet 575 kr. 
pr. måned for lærere og børnehaveklasselede-
re.  
De ca. 75 lærere, der ikke optog et lån i 2013 
og derfor har haft et lavt kontingent i 4 år, vil 
opleve en større stigning, men de må huske at 

de mistede en månedsløn i 2013 og derfor har 
fået kompenseret for dette i 4 år. 
 
Alle medlemmer vil modtage et personligt brev, 
som er målrettet deres situation. 
 
Der er 3 forskellige grupper: 
 

 Lockoutede uden konfliktlån. 

 Lockoutede med konfliktlån, afdrag 420 
kr. pr. måned. 

 Alle andre. Konfliktkontingent på 420 kr. 
pr. måned.  

 

Post fra a-kassen og Lærernes Pen-
sion: 
 
Lærernes Pension og Lærernes a-kasse sen-
der ikke breve via e-boks. Alle breve fra dem 
ligger på deres hjemmeside, hvor man skal 
logge ind med sin NemID og der finde al kom-
munikation. 
Det gælder f.eks. årsoversigterne fra Lærernes 
Pension og efterlønsbeviset fra a-kassen. 
 

 


