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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18
Februar 2021  

Kære Kollegaer 

Nyt år og ny Isfugl, der kommer lidt senere end 

tiltænkt, idet vi havde håbet at kunne orientere 

om blandt andet genåbning og forhandlingerne 

om en lokalaftale tidligere, men disse har trukket 

ud. 

  

Genåbningen af 0.-4. klasse 

På mandag genåbner skolerne for 0.- 4. klasse, 

og i den forbindelse kom de nye retningslinjer i 

går. I den anledning er Ishøj Lærerkreds kaldt til 

møde i FællesMED mandag i næste uge, hvor vi 

vil gøre opmærksom på retningslinjerne og anbe-

falingerne til, hvad man lokalt bør være opmærk-

som på, når man gennemfører nødundervisning 

med fysisk fremmøde, altså at bibeholde klasse-

fælleskaberne med få faste lærere og afstands-

kravet for at minimere risiko for smitte og nye 

smittekæder.  
  
Det betyder som vi ser det, at skolerne bør fravi-

ge målsætningen om linjefagsdækning og ændre 

omfanget af indholdet i undervisningen og træk-

ke på erfaringerne fra første genåbning. For at 

skabe en skabe en god og tryg hverdag for ele-

ver og bh. klasseledere og lærere anbefaler vi 

derfor følgende: 

 at afkorte skoledagen 

 at tilrettelægge undervisningen i mindre 

hold 

 at aflyse understøttende undervisning 

 at fravige timetallet, fagrækken eller Fæl-

les Mål i de enkelte fag. 

 at fagligheden sættes fri, så lærerne kan 

bruge deres faglighed til at sætte ind, 

hvor der er er behov, og få samlet ordent-

ligt op på eleverne 

  

I forhold til kviktest af personalet har man cen-

tralt, og vi lokalt i Ishøj, gjort opmærk på, at det 

ikke er omfattet af dækningsområdet for Over-

enskomst for lærere m.fl. i folkeskolen, og at vi 

dermed ikke kan sættes til dette. Herudover gi-

ver det ikke mening, at vi skal have denne opga-

ve i en hverdag, hvor lærerne i forvejen er hårdt 

spændt for med at få skoledagen til at hænge 

sammen. Lærerne og bh. Klasselederne har lige-

ledes ikke den fornødne kompetence til dette, og 

vil formodentlig ikke være trygge ved dette sce-

narie.  

Såfremt Fælleserklæringen skal i brug sker dette 

ved indgåelse af en lokal aftale og vil dermed 

alene kunne ske ved frivillighed. 

  

Ishøj Kommunen følger som tidligere nævnt de 

centrale udmeldinger, så vi imødeser, at der 

kommer en præcisering af retningslinjen omkring 

testningen af lærerne, så genåbningen forhå-

bentlig kan foregå på forsvarlig og tryg vis.  

 

I retningslinjen fremgår det at specialområdet 

som udgangspunkt ikke er underlagt bekendtgø-

relsen om nødundervisning, hvilket er yderst 

problematisk.  Hovedforeningen har rejst pro-

blematikken over for undervisningsministeriet og 

vi vil ligeledes tage dette op på mødet på man-

dag.  

  

Vi har allerede på nuværende tidspunkt gjort 

forvaltningen opmærksom på ovenstående og 

håber, at gentagelse fremmer forståelsen, når vi 

drøfter det igen på mandag. 

  

  

Lokalforhandlingerne 

Vi har siden november haft samarbejdsmøder 

med forvaltning og skolelederne om en lokalafta-

le, der skulle udfolde og konkretisere A20 i Ishøj 

på baggrund af drøftelserne i kredsstyrelsen og 

tilbagemeldingerne fra jer. I forlængelse heraf 

har vi haft ét forhandlingsmøde med borgmeste-

ren i slutningen af december. Her tog vi afsæt i 

det, vi indtil nu ikke har kunnet nå til enighed om: 

tid til forberedelse af undervisningen. Forhand-

lingerne er endnu ikke afsluttet, så vi kan endnu 

ikke melde nærmere ud om detaljerne, men kan 

konstatere, at det er svære forhandlinger. På 

tirsdag er der møde med borgmesteren for an-

den gang, og vi forventer at kunne melde noget 

ud efterfølgende. 
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 Indefrosne feriemidler og barsel 

Vi har i forbindelse med, at det har været muligt 

at få udbetalt sine indfrosne feriemidler haft kon-

takt med et par lærere, der har været på barsel i 

indfrysningsperioden, det er perioden fra 1. sep-

tember 2019 til 31. august 2020, som ikke har 

fået korrekt udbetaling.  

Har du været på barsel i perioden og fået udbe-

talt dine indefrosne feriemidler, opfordrer vi der-

for til, at du kigger den oversigt igennem, der er 

fulgt med udbetalingen, og kontrollerer om belø-

bet er korrekt. Årsagen til den forkerte udbeta-

ling skulle være rettet efter 1. februar, og penge-

ne skulle blive efterbetalt automatisk, såfremt 

man ikke har været opmærksom på dette, men 

vi opfordrer alligevel til, at man for en sikkerheds 

skyld kigger efter. Er du i tvivl eller har spørgs-

mål, opfordres du til at kontakte kredsen. 

  

  

Opløsning af det forpligtigende samarbejde med 

Vallensbæk 

Der er nu givet grønt lys for, at det forpligtigende 

samarbejde med Vallensbæk ophæves, hvilket 

for vores vedkommende betyder, at Kirke-

bækskolen samt arbejdsopgaver på rådhuset 

blandt konsulenterne overdrages til Vallensbæk. 

Hvornår og hvordan dette effektueres, er endnu 

ikke afgjort, idet det nu er i høring i de berørte 

LokalMED, som kommer til at indgå i et samlet 

kommunalt høringssvar til Social og Indenrigsmi-

nisteriet, der indsendes 22. marts, hvorefter der 

vil komme en endelig beslutning om, hvornår og 

hvordan det kommer til at forløbe. 

I gør alle en kæmpe og påskønnet indsat på sko-

lerne og på rådhuset, og vi ved, at det fortsat er 

en svær tid for alle, og at coronatrætheden er 

stor, men forhåbentlig kan vi snart se en ende på 

et hårdt år og komme tilbage til en mere normal 

hverdag igen.  

  

Vi er løbende i dialog med kolleger og jeres til-

lids- og arbejdsmiljørepræsentanter, og vi tager 

jeres hverdag og de problemer og udfordringer 

der er med videre til politikerne og forvaltningen i 

Ishøj såvel som til hovedforeningen, der bruger 

den viden i deres arbejde.  

  

På vegne af Ishøj Lærerkreds 

  

  

Kris Kolbjørn Nielsen 
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43547403 

  

 


