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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18

November 2018  
 

 

Kom forbi til nogle hyggelige timer og vær med til at 

fejre kredsen: 
 

Fredag den 23. november 2018  

kl. 15 – 18 i  

Gildbroskolens Festsal, Gildbrovej 39 

 
 

 
Kongres 2018: 
 
Den 30. og 31. oktober blev der afholdt Dan-
marks Lærerforenings kongres i Tivoli Kon-
grescenter. 
 
Kongressen blev åbnet af Anders Bondo, der 
efterfølgende gav ordet til gæstetaler, Per 
Christensen fra 3F.  
Per Christensen talte om det fremtidige samar-
bejde i den nye hovedorganisation, Fagbevæ-
gelsens Hovedorganisation (FH), som Dan-
marks Lærerforening er en del af fra årsskiftet.  
Budskabet var, at han og 3F havde særligt fo-
kus på folkeskolen, som han understregede 
var en fælles kamp, som skal kæmpes nu for 
at kunne bibeholde idealet om en folkets skole. 
 
Programmet herefter omhandlede: 
 

 Evaluering af OK18 og brug af Ny Start. 
 

 
 

 
Der blev udvekslet en lang række synspunkter 
i forhold til forløbet op til OK18 særligt i forhold 
til kravet til forhandlingerne.  
 
Der var diskussion om det er realistisk at lave 
en central arbejdstidsaftale, og om medlem-
merne kunne genkende sig selv i de opstillede 
krav. 
 
I forlængelse af diskussionen om brugen af Ny 
Start blev det besluttet, at man centralt fra 
Danmarks Lærerforening sendte et brev til alle 
kommunalbestyrelsesmedlemmer om at kom-
me i gang lokalt ude i kommunerne. 
 

 Drøftelse af folkeskoleidealet. 
 

Folkeskolen er blevet en politisk kampplads og 
har været underlagt store forandringer, og der 
er generelt mange, der har holdninger til folke-
skolen. 
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I det lys er det endnu mere påkrævet, at vi som 
forening, har en klar holdning til, hvor skolen 
skal hen ud over løn og arbejdstid. 
 
Derfor vil der frem mod næste kongres blive 
arbejdet med Danmarks Lærerforenings bud 
på et Folkeskoleideal.  
Det betyder, at der lokalt i kredsene skal arbej-
des med medlemsinddragelse i denne proces, 
for at der kan formuleres et praksisnært Folke-
skoleideal.  
 

 Fagbevægelsens Hovedorganisation. 
 

Ved årsskiftet fusionerer FTF og LO og bliver til 
Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, for 
herigennem at få mere slagkraft.  Arbejdet med 
dette er i fuld gang og man drøftede primært 
det fremtidige lokale arbejde i FH. 
 

 Ændring af dele af vedtægterne. 
 

Det sidste punkt drejede sig om forslag til to 
ændringer af vedtægterne: 
 

1. Antallet af generalforsamlinger. Der var 
rejst forslag om, at man lokalt skulle 
kunne beslutte, at der kun afholdes ge-
neralforsamling hvert andet år. 

Argumenterne for var at der nogle steder var 
store afstande og store omkostninger i forhold 
til udbyttet af årlige generalforsamlinger. 
Imod var det demokratiske og praktiske i for-
hold til fremlæggelse af regnskab og budget. 
Vedtægtsændringen kom til tæt afstemning, 
men faldt, da der ikke kunne opnås 2/3 flertal, 
5 stemmer gjorde udfaldet. 
 

2. Forlængelse af valgperioden til kreds-
styrelserne fra 2 til 4 år. 
 

Forslaget blev trukket og der blev givet tilsagn 
om, at man vil se på, hvordan man bedst mu-
ligt kan varetage medlemmernes interesser 
individuelt og kollektiv, i et kommende projekt, 
der hedder Er vi gearet til fremtiden. 

 
 
Ny Start: 
 
Ishøj Lærerkreds mødes med forvaltningen i 
slutningen af november med forvaltningen for 

at drøfte perspektiverne i Ny Start, der handler 
om:  
 
- Rekruttering og fastholdelse af lærere 
- Arbejdsmiljø 
- Lærernes professionelle kapital og god un-

dervisning  
- Lokalt samarbejde mellem forvalt-

ning/ledere og kreds/tillidsrepræsentant 
- Afdække bureaukrati og overstyring – fo-

kus på kerneopgaven. 
 
Der følger mere information om udfaldet af 
mødet. 
 
 

Tjenestetidsmødet: 
 
I forlængelse af budgetforliget og OK18 er Is-
høj Lærerkreds blevet indbudt til møde med 
borgmesteren og forvaltningen omkring fleksi-
bel aftale på tjenestetidsområdet d. 21. januar 
2019. 
 
Der vil komme yderligere information, når mø-
det har været afholdt. 
 
 

Kredsweekenden: 
 
I næste uge kommer programmet og tilmelding 
til Kredsweekenden på Frederiksdal d. 26-27. 
januar 2019. 
 
Der kommer indbydelse ud på skolerne og til-
melding og betaling sker til jeres lokale tillids-
repræsentant.  

 
 
Løntjek: 
 
I uge 46 og 47 har der været løntjek på skoler-
ne, hvor der er blevet tjekket lønsedler. 
 
På et par skoler er der uforklarlige fejl vedr. 
undervisningstillæg. 
 

 


