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Nyt job:

En del af overenskomstresultatet fra foråret var
et ”Ny start” projekt.

Kredsformand Joan Jørgensen har meddelt, at
hun fra midt i maj begynder et nyt job som HRkonsulent i Center for ledelse og strategi i Ishøj
Kommune.
Det betyder, at hun stopper som kredsformand
for Ishøj Lærerkreds og fratræder sin stilling
som lærer ved Vejlebroskolen.
Det bliver mere end 25 års arbejde for Danmarks Lærerforening og Ishøj Lærerkreds og
knap 36 års ansættelse på Vejlebroskolen, der
slutter.
På kredsens ordinære generalforsamling d. 20.
marts 2019 skal der vælges ny kredsformand og måske ny næstformand - idet kredsens
næstformand Kris Kolbjørn Nielsen har besluttet at stille op som formand.
Medlemsweekend på Frederiksdal:
Ca. 70 lærere deltog i kredsens medlemsweekend på Hotel Frederiksdal.
Morten Refskovs, der var stand-in for Anders
Bondo, der havde meldt afbud, holdt oplæg om
forårets overenskomstresultat og perspektiverne frem mod næste overenskomst.
Efter en god frokost overtog Per Fibæk Larsen
og talte om ”God undervisning i dag, i går og i
morgen”.
I anledningen af kredsens 40 års jubilæum fik
vi en velkomstdrink og efter middagen blev
baren indtaget.
Vi håber, at alle havde en spændende dag og
en hyggelig aften.

Derudover blev det også besluttet ved budgetforliget, at ”der optages forhandling med Ishøj
Lærerkreds om indgåelse af en fleksibel aftale
på tjenesteområdet”.
På mødet blev det hurtigt klart, at alt omkring
arbejdstid skulle afvente resultatet af lærerkommisionens arbejde.
Derudover havde vi en god drøftelse af andre
forhold.
 Opgaveoversigterne og dialogen om
dem. Det blev besluttet at afholde et
fælles møde mellem skolelederne, tillidsrepræsentanterne, Ishøj Kommune
og Ishøj Lærerkreds.
Det møde er planlagt til d. 5. marts.
 Fastholdelse og rekruttering af lærere.
 Fælles mål, læringsmålstyret undervisning og læringsplatforme.

Ishøj Lærerkreds
afholder generalforsamling:
Onsdag den 20. marts
2019
kl. 16.15 på
Vejlebroskolen

Møde med borgmester Ole Bjørstorp, Lisbet
Lentz og Susanne Poulsen:
Vi havde set frem til mødet, som borgmesteren
havde indkaldt til.
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