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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18
August 2018 

 
Velkommen: 
 
Velkommen tilbage efter en varm – og forhå-
bentlig dejlig ferie. 
Vi kan byde velkommen til ca. 10 nye kolleger 
og har derfor også sagt farvel til kolleger, der 
har valgt at lægge deres arbejdskraft i andre 
kommuner. 
 
Opgaveoversigter: 
 
Alle lærere skal nu have modtaget en opgave-
oversigt, hvoraf det skal fremgå, hvor meget 
undervisning man skal have i det kommende 
skoleår og hvilke andre opgaver, man skal ud-
føre. 
 
Det ”udvidede undervisningsbegreb” danner 
baggrund for registrering af undervisningen. 
 
”Udover undervisning som klasseundervisning, 
holdundervisning og individuel undervisning 
finder undervisning i princippet sted ved alle 
aktiviteter sammen med eleven/eleverne uan-
set organisering, eksempelvis følgende aktivi-
teter: gruppearbejde, rådgivning/sparring/ vej-
ledning, løbende evaluering, målfastsættelse 
og evaluering, elevsamtaler, lejrskoler, ekskur-
sioner, sociale og kulturelle arrangementer” 
(Citat fra Nyhedsbrev for Skoleledere.) 
 
Det er vigtigt, at al undervisning bliver registe-
ret, da undervisning over 750 timer årligt - 835 
for bh-klasseledere - udløser et undervisnings-
tillæg på 122,55 kr. pr. time.  
 
Derudover udløser alle undervisningstimer et 
tillæg på 25,76 kr. for lærerne ansat på Ishøj-
gård og Kirkebækskolen. 
 
Løntjek: 
 
Når man har kigget på sin opgave oversigt skal 
man også kigge på sin lønseddel. 
 
 

 
Det skal tjekkes, at man får de tillæg, der er 
aftalt, at der indbetales pension, at der udbeta-
les undervisnings- og specialundervisningstil-
læg etc. 
 
Kredsen opdager ind imellem fejl, når vi ser en 
lønseddel. 
Senest har en lærer fået indbetalt ca. 60.000 
kr. til sin pensionskonto, som han havde til go-
de gennem flere år. 
 
Til efteråret laver kreds og tillidsrepræsentan-
terne et mere systematisk løntjek, hvor man 
kan få tjekket sin lønseddel. 
 
Tjek evt. nedenstående link vores hjemmeside, 
hvor ”Læs og forstå din lønseddel lidt bedre” 
ligger: 
 
http://www.kreds18.dk/media/10188607/laes-
og-forstaa-din-loenseddel.pdf 
 
Ishøj kommunes budget 2019: 
 
I det netop offentliggjorte sparekatalog er der 
besparelser på ca. 20 millioner kr. 
 
Heraf er der besparelser på selve skoleområ-
det på ca. 1,4 millioner kr. 
Der er forslag om, at to-sprogskonsulent funk-
tionen og familieklasserne nedlægges. 
 
Lige nu er budgettet og sparekataloget sendt til 
information og drøftelse i dels MED-systemet 
dels i skolebestyrelserne. 
 
En ”Ny start”: 
 
Som opfølgning på aftalen om ”en ny start” 
skal kredsformænd og næstformænd på konfe-
rence d. 30. + 31. august. 
Der skal bl.a. drøftes, hvordan foreningen på 
alle niveauer arbejder videre med resultatet af 
overenskomstforhandlingerne. 
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DLF InSite: 
 
DLF InSite er en nyoprettet kommunikations-
platform, som er uafhængig af vores arbejdsgi-
ver. 
Intra/skolekom er arbejdsgiverens kommunika-
tionsredskab, som de kan lukke ned for i for-
bindelse med en evt. konflikt. 
 
Insite er Danmarks Læreforenings eget red-
skab. 
Her kan du se informationer fra DLF, Ishøj Læ-
rerkreds og skolens tillidsrepræsentant. 
Bl.a. er faglig Klub et væsentligt element. 
 
Du logger ind på https://dlfinsite.dlf.org med 
dit CPR nummer uden bindestreg og dit pass-
word er de sidste 4 cifre.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse ved barsel, orlov og ledighed:  
 

Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel på dagpenge, uddannelsesorlov, ledighed m.m. 
Normalt gives 50 % reduktion.  
Ved orlov uden løn/dagpenge gives der normalt 100 % kontingentfritagelse. 
Husk at søge i god tid inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 

Hvis du får job i en anden kommune er det vigtigt, at du giver kredskontoret besked hurtigst muligt. 
Så sørger vi for, at du bliver overflyttet til den pågældende lokalkreds eller udmeldt, hvis du får job 
uden for Danmarks Lærerforenings aftaleområde. 

Kreds 18’s kontingentsatser: 
 

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.  

 
Bemanding af kredskontoret pr. 1. august 2018: 

 
Ugedag Joan  Véronique Kris Connie  
Mandag 08.30 – 15.30  08.30 – 15.30  08.30 – 15.30 08.30 – 15.30 
Tirsdag 08.30 – 15.30       
Onsdag 08.30 – 15.30  08.30 – 15.30  08.30 – 15.30  
Torsdag 08.30 – 15.30   08.30 – 15.30    
Fredag  08.30 – 13.00    08.30 – 11.30  

 

Ishøj Lærerkreds  

afholder medlemskur-

sus for aktive  

medlemmer den  

26. – 27. januar 2019  

på Frederiksdal. 

Ishøj Lærerkreds  

afholder 

generalforsamling: 

Onsdag den 20. marts 2019  

kl. 16.15 på Vejlebroskolen 

https://dlfinsite.dlf.org/

