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Medlemskonferencer: 

 
 
Danmarks Lærerforening afholder 3 medlems-
konferencer i efteråret. 
Se i seneste nummer af Folkeskolen eller via 
plakaten som hænger i personalerummet. 
 
Der er tilmeldingsfrist den 19. juni 2017 og det 
er gratis at deltage. 
 
Se mere på dette link, hvor du også kan tilmel-
de dig. 
 
Dialog-app: 
 
Danmarks Lærerforening har udviklet en dia-
log-app. 
 
App’en visualiserer hvor meget tid der er tilba-
ge til forberedelse når undervisning og øvrige 
opgaver er lagt ind. Dialogværktøjet skulle ger-
ne være enkelt at bruge, og med de indbygge-
de forklaringsknapper er det let at komme i 
gang. 
 
Tillidsrepræsentanterne har fået besked på at 
indtaste ringetiderne på forhånd. 
Dialogværktøjet tænkes bl.a. brugt i dialog med 
lederen om opgaveoversigten. 
 
Login og opret dig som bruger på dette link 
 
Arbejdsmiljø: 
 
Når vi taler om lærernes arbejdsmiljø er der i år 
fokus på at minimere vold og høje følelses-
mæssige belastninger i vores arbejde. 
 

 
Vores arbejdsgiver har selvfølgelig et stort an-
svar for at modvirke dette, men måske kan vi 
også selv hjælpe lidt til.  
 
Det er ikke altid, vi kan forhindre pressede 
børn i at reagere voldsomt på vores krav til 
dem. Det er heller ikke altid, vi kan forhindre, at 
forældre optræder truende og er vrede. Men vi 
skal ikke acceptere disse ekstraordinære situa-
tioner som et vilkår i vores arbejde. Der skal 
forebygges, handles i situationen og efterbe-
handles. Hver eneste skole skal derfor have et 
beredskab, hvor det er beskrevet, hvordan 
man skal forholde sig i disse situationer både 
før, under og efter. 
 
Når vi taler forebyggelse, kan vi gennem klas-
seledelse og samarbejde selv gøre noget i vo-
res daglige arbejde med børnene. 
 
Lærere og pædagoger, der er tilknyttet en år-
gang bør finde fælles fodslag for, hvilke faste 
rutiner og rammer, der skal arbejdes ud fra. 
Man skal bl.a. finde en fælles tilgang til børne-
ne med alle de forskelligheder, de har.  
 
Så slutter skoleåret: 
 
Når vi i denne tid tænker på at afslutte skole-
året og begynder at planlægge næste skoleår, 
er der også andre ting der skal klares: 
 

 Alle har krav på at få en opgørelse af deres 
arbejdstid fra deres leder. Det er ikke altid, 
at det sker pr. automatik og så må man selv 
bede om den. Det er vigtigt i forhold til om 
man har haft overarbejde/overtid.  

 

 Husk at få indberettet eventuel ekstra un-
dervisning, hvis de ikke fremgår af din op-
gaveoversigt.  
 
Det kan være ekskursioner, vikartimer, an-
dre arrangementer med eleverne etc. 
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 Du har krav på en dialog om din kommende 
opgaveoversigt med din leder. Brug evt. 
huskelisten fra Kredsen, så du ikke glem-
mer noget vigtigt.  

 
I den forbindelse skal du huske på dit arbejds-
miljø. Du skal ikke påtage dig flere opgaver 
end du kan magte i årets løb. Tænk dig derfor 
godt om, når du gennemlæser din opgave-
oversigt. Vurder om det er realistisk, at der er 
tid til at løse alle opgaverne kvalificeret.  
Du kan selvfølgelig ikke nægte at udføre en 
opgave, men du har lov til at spørge din leder, 
hvordan opgaverne skal prioriteres og vægtes. 
 
Er du i tvivl kan du altid søge råd og vejledning 
hos din TR eller i nogle tilfælde din AMR.  
 
Sygdom i ferien: 
 
Vi er varslet ferie i ugerne 27 – 28 – 29 – 30. 
(3. juli – 30. juli). Hvis du er sygemeldt inden 
ferien, har du ret til erstatningsferie for det an-
tal dage du er syg. 
 
Hvis du bliver syg i ferien, skal du straks med-
dele dette til din leder eller kontakte Ishøj 
Kommune. 
 
Du har ret til erstatningsferie fra 5. sygedag og 
i det antal dage du er sygemeldt. Husk doku-
mentation fra din læge. 
 
Kontoret i ferien: 
 
Kontoret er bemandet mandag, tirsdag, tors-
dag og fredag i uge 26. 

I ugerne 27-28-29-30 bliver mails og telefon-
svarer tjekket jævnligt. 
Kontoret er bemandet igen fra onsdag den 2. 
august. 
 
Ny næstformand: 
 
Ishøj Lærerkreds’ næstformand Charlotte 
Munck fra Vibeholmskolen har valgt at stoppe 
pr. 31. juli. 
 
Det betyder, at der skal findes en ny næstfor-
mand. 
 
Hvorvidt der indkaldes til en ekstraordinær ge-
neralforsamling lige efter skolestart eller om 
det udskydes til den ordinære generalforsam-
ling næste år i marts er stadig uafklaret. 
 
Hvis du har interesse, er du velkommen til at 
kontakte kredsen for nærmere information. 
 
Tak til Charlotte for indsatsen i det forløbne år. 
  
Ny tillidsrepræsentant på strandgårdsko-
len: 
 
Tillidsrepræsentant Eva Norford fra Strand-
gårdskolen har fået nyt job i Københavns 
Kommune og stopper derfor som tillidsrepræ-
sentant på Strandgårdskolen. 
 
Eva har været ansat på Strandgårdskolen i 10 
år og været tillidsrepræsentant i 4 år. 
 
Tak til Eva for indsatsen både på skolen og i 
styrelsesarbejdet. 
 

 
 

 


