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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18

December 2018  
 
Kommissionen og Per B. Christensen: 
 
Udgangen på overenskomstforhandlingerne i 
foråret var, at der bl.a. blev nedsat en kommis-
sion, med følgende arbejdsopgaver: 
 
”Kommissionsformanden skal fremlægge an-
befalinger og forslag til løsninger med det for-
mål at skabe størst mulig kvalitet i undervisnin-
gen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke 
den professionelle kapital.” 
 
”Kommissionsformanden skal desuden frem-
lægge anbefalinger og forslag til løsninger, der 
indgår i de efterfølgende arbejdstidsforhandlin-
ger mellem de centrale parter med henblik på 
at indgå en arbejdstidsaftale senest ved over-
enskomstforhandlingerne i 2021.” 
 
Tidsplanen er som følger: 
 
Første år: 
 

 Kortlægning af viden på området.  

 Skolebesøg.  

 Interviews/dialog ml. formanden og inte-
ressenter, praktikere, eksperter mv.  

 Igangsættelse og bearbejdning af un-
dersøgelser.  

 
Efterår 2019: 
 

 Arbejde med anbefalinger og forslag til 
løsninger. 

 
Ultimo 2019: 
 

 Afrapportering til KL og LC.  
 
Her i starten af december er status for kom-
missionens arbejde: 
  

 Besøgt flere skoler.  

 Flere skolebesøg planlagt.  

 Gerne besøge forskellige typer af sko-
ler. 

 

 Blive klogere på forskelle i praksis, 
samarbejde, vilkår osv.  
 

Snakket med: 
 

 Kredsformænd & skolechefer. 

 Lærere og skoleledere. 

 Eksperter. 

 Forskellige organisationer. 

 Embedsmænd osv.  
 

Der er fortrolighed om disse besøg og møder, 
og det betyder også, at kommissionen og dens 
medlemmer ikke kommer ud og holder oplæg 
om deres arbejde, der kommer heller ikke del-
rapporter eller andet. 
Kommissionen skal have/vil have arbejdsro, og 
deres arbejde skal ikke politiseres. 
Derfor hører vi og I ikke om kommissionens 
arbejde før slutningen af 2019. 
 
Ny Start og møde med borgmester Ole 
Bjørstorp: 
 
Ishøj Lærerkreds har flere gange det seneste 
år opfordret til at lave en evaluering af det ad-
ministrationsgrundlag, som politikkerne vedtog 
i 2016. 
I forbindelse med vedtagelsen af Ishøj Kom-
munes budget for 2019 blev det besluttet, at 
”der skal indledes drøftelser med Ishøj Lærer-
kreds om tjenestetidsaftaler”. 
Der er aftalt et møde d. 21. januar. 
 
I forbindelse med nedsættelsen af en kommis-
sion, der skal komme med anbefalinger til KL 
og DLF, blev der også vedtaget et projekt ”Ny 
start”. 
 
I projektet ligger der, at KL og Danmarks Læ-
rerforening ønsker et samarbejde om: 

 Rekruttering og fastholdelse af lærere. 

 Sikre nyuddannede en god start i lærer-
livet.  

 Styrke de lokale samarbejde mellem TR 
og ledelse. 
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 Afdækning af bureaukrati og overstyring 
og fokus på kerneopgaven og et godt 
forældresamarbejde. 

 
Ishøj Lærerkreds har - på vores opfordring - 
haft et møde med skolechef Susanne Poulsen 
og skolelederen fra Gildbroskolen. 
 
Vi havde bedt om at drøfte de ovenstående 
punkter, og vi havde en længere drøftelse af 
rekruttering og fastholdelse. 
 
Vi skal mødes igen, men først efter at vi har 
holdt møde med borgmesteren, skoledirektør 
Lisbet Lentz og skolechef Susanne Poulsen d. 
21. januar. 
 
Afbud fra Anders Bondo til kredskursus på 
Hotel Frederiksdal: 
 
Vi havde en aftale med Anders om, at han 
skulle komme og holde oplæg til kredsweek-
enden d. 26.-27. januar, men desværre har 
han måtte melde afbud. 
 
I stedet kommer Morten Refskov, hovedstyrel-
sesmedlem og kredsformand i Ballerup Lærer-
forening og holder et oplæg om perspektiverne 
efter OK18 med efterfølgende debat. 
 
 
 
 
 

Facebook: 
 
Ishøj Lærerkreds har en lukket gruppe på  
Facebook. I kan finde os ved at søge på ”Ishøj 
Lærerkreds” på Facebook og ansøge om at 
blive medlem af gruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Ishøj Lærerkreds ønsker alle vores  

medlemmer en rigtig glædelig jul  

og et godt nytår  
 

Ishøj Lærerkreds  

afholder generalfor-

samling: 

Onsdag den 20. marts 

2019  

kl. 16.15 på  

Vejlebroskolen 


