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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18

Maj 2017  
 

Dialog om opgave oversigten: 
 
Nu nærmer slutningen sig på fag-og opgave-
fordelingen på skolerne og lærerne har krav på 
en dialog med lederen om deres kommende 
opgaveoversigt. 
 
Tillidsrepræsentanterne har en lille pjece – den 
ligge også på hjemmesiden www.kreds18.dk - 
med gode spørgsmål og råd til, hvad man kan 
spørge sin leder om i denne dialog. 
 
Administrationsgrundlaget er stadig gældende. 
Det betyder, at man maksimalt kan have 810 
timers undervisning – og at gennemsnittet på 
skolen skal være på 760 timer. 
 
Der er en grænse på 760 undervisningstimer 
for en nyuddannet lærer. 
 
 

 

OK-18:                    
 
                            
 
Det planlagte medlemsmøde den 19. maj 
aflyses på grund af for få tilmeldte. 
 
Kredsstyrelsen har drøftet hovedstyrelsens 
forslag til overenskomstkrav og har indsendt 
prioriteringer og kommentarer. 
 
Overordnede er der krav, der gælder alle 
kommunalt ansatte. Det er bl.a.: 
 

 Generelle lønstigninger.  
 

 Forbedrede forhold vedr. pasning af 
nærtstående familie i forbindelse med 
alvorlig sygdom. 
 
 
 
 
 

 
Derudover har Danmarks Lærerforening nogle 
specielle krav gældende for lærere, bh-
klasseledere, konsulenter, psykologer etc., 
bl.a.: 

 

 Der skal sikres forbedrede forhold om-
kring arbejdstiden. 
 

 Der skal være forpligtende aftaler om 
arbejdstiden – ikke hensigtserklæringer. 
 

 Lønforløb for konsulenter og psykologer. 
 

Ved en overenskomstforhandling er der altid 
en risiko for, at det kan ende i en konflikt.  
 
Danmarks Lærerforening vil gå langt for at for-
hindre dette, men man bør være forberedt på 
at det kan blive en konsekvens.  
Det skal også overvejes, hvor langt vi er villige 
til at gå for at få vores krav opfyldt. 
 
Når der foreligger et resultat i februar/marts 
2018 skal alle medlemmer stemme om dette. 
 
En ny overenskomst skal træde i kraft 1. april 
2018. 
 

Opgørelse af arbejdstid: 
 
Når skoleåret er gået slutter normperioden. 
Lærerne skal arbejde 1.680 nettotimer hvert år 
– 1643 timer, hvis man holder 6. ferieuge. 
 
Ledelsen er forpligtet til at opgøre arbejdstiden. 
Lærerne skal selv være opmærksomme på, at 
hvis man har haft mere undervisning, end der 
har været planlagt i opgaveoversigten, skal det 
indberettes.  
 
Hvis man samlet har mere end 750 timers un-
dervisning – 835 for bh-klasseledere - skal 
man have undervisningstillæg på 121,02 kr. pr. 
time for hver time udover de 750/835 timer. 
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Kontingentændringer i sommeren 2017: 

 
I foråret 2017 er det 4 år siden, titusindvis af medlemmer af Danmarks Lærerforening blev nægtet 
adgang til deres arbejde og mistede en månedsløn pga. lockouten i april 2013. Alle medlemmer af 
DLF i fraktion 1 og 2 har på solidarisk vis bidraget med omtrent det samme beløb til finansieringen af 
den lånemodel, der blev sat i værk i forbindelse med lockouten i 2013, da de overenskomstansatte 
medlemmer ikke fik udbetalt løn af arbejdsgiverne. 1. august 2017 er lånene betalt tilbage, og det får 
betydning for kontingentet. 
 
Nogle medlemmer vil opleve et fald i den samlede betaling til DLF. Det drejer sig om: 
 
- Medlemmer, der er i arbejde, og som ikke var lockoutet eller ikke var ansat i april 2013. 
- Tjenestemændene som ikke var lockoutet og fik løn, da deres kolleger var lockoutet.  
- Ansatte på Ishøjgård og Kirkebækskolen, som ikke var lockoutet. 
- Konsulenter uden ledelsesbeføjelser. 
Disse medlemmer har siden konflikten betalt et konfliktkontingent.  
 
De medlemmer, der var lockoutet og optog konfliktlån, vil også opleve et samlet fald i betalingen, da 
deres kontingent vil stige til normalt niveau, men samtidig skal de ikke længere betale låneydelsen for 
konfliktlånet.  
 
En gruppe af medlemmer kan opleve det som en stigning i betalingen til DLF, når det særligt lave 
kontingent udløber 1. august 2017, og der genetableres et kontingent på samme måde som før lock-
outen. Det kan opleves som en stigning, fordi de i 4 år har betalt det meget lave kontingent og ikke 
har betalt låneydelsen, fordi de tog løntabet i 2013 uden at optage konfliktlånet. Men i realiteten er 
der tale om en tilbagevenden til en almindelig kontingentfastsættelse.  
 
Se oversigten over kontingentet i perioden 1. august 2013 til 1. august 2017 på diagrammet: 
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Kontingentsatser pr. 1. august 2017: 
 
 

Fraktion:  DLF’s andel:  Kreds 18’s andel:  I alt:  

1 – 3  213 kr.  362 kr.  575 kr.  

4  71 kr.  59 kr.  130 kr.  

6  94 kr. 56 kr.  150 kr.  

 
 

 
Betaling af kontingent til Ishøj Lærerkreds: 

 
Pr. 1. juli 2017 overgår Ishøj Lærerkreds til opkrævning af kontingent 
via Danmarks Lærerforenings hovedforening centralt. 
Alle Betalingsserviceaftaler vil automatisk køre videre. 
 
Hvis ikke du allerede er tilmeldt Betalingsservice, så kan det gøres via 
dette link: 
http://www.dlf.org/medlem/kontingent/betal-via-nets 
 
Eller sende en mail til cok@dlf.org og oplyse registrerings- og konto-
nummer, hvor fra kontingentet skal trækkes, så kan vi tilmelde dig til 
Betalingsservice. 
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