
 

 
Jægerbuen 24, st  2635 Ishøj  telefon 43 54 74 03  E-mail: 018@dlf.org  hjemmeside: www.kreds18.dk 

ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18

Oktober 2021 
 
Kære Kollegaer 
 
Skoleåret er godt i gang og vi er gået ind i 
efteråret og det kalder på en Isfugl med en 
status på: 

 Covid 19 

 HovedMED 

 Kommunens Budget  

 Samarbejdsmødet om lokalaftalen og A20.  

 Lønstigning og Kongres 

 Frihedsgrader 

 Lærernes internationale dag 

 Efterårsferie 
 
Corona: 
 
Vi er godt i gang med efteråret og da vi sagde 
farvel til sommeren, blev det også et officielt 
farvel til de sidste Corona restriktioner, idet 
Covid 19 ikke længere anses som en 
samfundskritik sygdom. Dermed ikke sagt, at 
Coronaen er forsvundet, og slet ikke i Ishøj, 
hvor vaccinationstilslutningen er lav og hvor 
flere klasser og lærere har været hårdt ramt af 
smitteudbrud. 
 
De ændrede retningslinjer betyder, at der 
lovmæssigt ikke er de samme muligheder for 
at hjemsende klasser til hjemmeundervisning, 
som tidligere var et brugbart værktøj, når 
smitten var høj. Ligeledes er retningslinjerne 
for smitteopsporing ændret, hvilket medfører 
forståelig bekymring for medarbejderne og 
belaster arbejdsmiljøet på skolerne. 
 
Vi har været i kontakt med forvaltningen, så vel 
som sekretariatet og gjort opmærksom på 
vores bekymring for at blive smittet og de 
manglende værktøjer til at håndtere 
smitteudbruddene, der, ikke mindst i Ishøj, kan 
formodes at med at poppe op fortsat ind i 
efteråret og vinteren. 
 

 
Budget 2022: 
 
Fredag i sidste uge landede Byrådet budgettet 
for 2022, der formelt vedtages tirsdag d. 
5.10.2021. 
 
Budgetprocessen har i år været noget 
anderledes, idet et flertal i Byrådet havde 
besluttet, at forhandlingerne skulle foregå på 
en ny måde, hvilket har betydet en mere 
presset og uforudsigelig proces. 
 
Ishøj Kommune havde i første omgang 
udarbejdet et sparekatalog på knap 26 mio. kr., 
hvoraf der dels skulle bruges 4. mio. kr. til at 
dække det stigende antal ældre i kommunen, 
som der i servicerammen ikke var plads til. 
Herudover var der de politiske prioriteringer, 
som det resterende spareforslag skulle give 
mulighed for. 
 
Ishøj Lærerkreds gav i det indsendte 
høringssvar og til borgmestermødet vores 
bekymring for, at der lå mange besparelser for 
de mest sårbare borgere og elever, med 
besparelsesforslag på dansk som andet sprog 
og modersmålsundervisning samt besparelsen 
og indsatsen på inklusionsområdet og 
voksenspecialundervisningen. Det samlede 
høringssvar kan læses på kredsens 
hjemmeside via dette link:  
https://kreds18.dk/nyheder/2021/oktober/hoerin
gssvar-til-budget-2022-fra-ishoej-laererkreds 
 
I den budgetaftale, der er præsenteret, er 
besparelserne på dansk som andet sprog, 
modersmålsundervisning samt voksenspecial-
undervisning udeladt.  
På konsulentsiden nedlægges en stillingen 
som IT-konsulent, når den bliver vakant ved 
årsskiftet.   
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Heldigvis er der på andre områder også blevet 
prioriteret midler til skoleområdet, idet der fra 
næste skoleår afsættes midler til 
tolærerordninger i dansk og matematik i 1.-3.-
klasse på alle skoler for at styrke elevernes 
læring og trivsel, og i samme ombæring åbnes 
der op for at forkorte skoledagens længde for 
at kunne konvertere nogle af timerne hertil. 
 
Dette bliver spændende at følge og 
forhåbentlig kan det medføre, at vi på sigt kan 
udbrede tolærerordningen til alle årgange og 
flere fag samt kunne udbrede konverteringen 
af timer til tolærerordninger. Forhåbentlig vil 
skolerne udnytte muligheden for at søge om at 
konvertere yderligere, og afkorte skoledagens 
længde til næste skoleår.  
På konsulentsiden vil vi fremadrettet være 
opmærksomme på, hvordan PPR kan komme 
styrket ud efter skilsmissen fra Vallensbæk, så 
vi fortsat har den fornødne specialisering 
blandt vores kollegaer her. 
 
Ishøj Skole udbygges over de næste 2 år pga. 
stigende elevtal og der afsættes 12 mio. til 
dette i budgettet. 
 Trivselsmidlerne til brug for eleverne ude på 
skolerne hæves til knap 1 mio. kr. 
 
Lærernes Dag: 
 
I lighed med de sidste år markeres Lærernes 
Dag igen i Ishøj, hvor Ishøj Lærerkreds og 
Ishøj kommune markerer dagen med æbler på 
skolerne og på rådhuset. Dagen markeres 
verden over i FN-regi og sætter fokus på 
lærernes vigtige opgaver rundt om i verden. Så 
en stor tak for den vigtige indsats skal 
naturligvis også lyde fra Ishøj Lærerkreds. 
 
Evaluering af A20 og lokalaftalen: 
 
Vi har nu været rundt på næste alle skolerne til 
faglig klub og samle viden sammen fra jer i 
forhold til, om A20 og lokalaftalen har fungeret i 
forhold til hensigten om at give større indsigt i 
arbejdstiden, skolens planlægningsgrundlag og 
fleksibilitet.  
 
Skolelederne og tillidsrepræsentanterne har 
sammen evalueret og udfyldt et skema om det, 
der fungerer godt, gode tiltag og det man er 
uenig om. Disse erfaringer drøftes til et fælles 

møde med skolelederne, tillidsrepræsen-
tanterne, Ishøj Lærerkreds og forvaltning forud 
for det kommende skoleårs planlægning, der 
begynder ved årsskiftet og er en del af det 
samarbejdsspor A20 indeholder. Det er inten-
tionen, at disse møder skal medvirke til at 
skabe større indsigt for den enkelte lærer i 
egen arbejdstid og for skolens planlægnings-
grundlag gennem en udvikling af skoleplanen, 
og forhåbentlig også i selve opgaveoversigten 
over tid.  
 
Øgede frihedsgrader: 
 
1. juni blev der indgået en politisk aftale på 
Christiansborg om øgede frihedsgraderne til 
håndtering af faglige udfordringer.  
Dette er blevet besluttet på Børne- og 
Undervisningsudvalgsmødet d. 16. august 
2021: 
 
Børne- og Undervisningsudvalget beslut-
tede, at ansøgningerne fra Vejlebroskolen og 
Gildbroskolen om fravigelse af skoledagens 
længde og den understøttende undervisning 
godkendes. 
Børne- og Undervisningsudvalget 
tager skoleledernes orientering om at fravige 
kravet om udarbejdelse af elevplaner til 
efterretning.  
Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at 
Byrådet tager til efterretning, at muligheden for 
at fravige kravet om udarbejdelse af 
kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22 i perioden 
frem til den 16. november 2021 og muligheden 
for fravigelse af målsætningen om fuld 
kompetencedækningen ikke anvendes. 
 
I sagsfremstilling står der endvidere, at man 
fraviger elevplanerne for mere systematisk at 
følge eleverne.  
 
På baggrund af dette bliver det spændende at 
se, om disse frihedsgrader gøres permanente 
eller om skolerne igen til næste år skal ansøge 
om disse. 
  
HovedMED: 
 
I Hovedudvalget er der på sidste møde blevet 
drøftet den kommende 3 i 1 måling, der er en 
samlet arbejdspladsvurdering i kommunen, der 
måler leder, trivsel og psykisk APV. I den 



 

 

forbindelse vil vi gerne opfordre til, at man 
deltager, idet det forhåbentlig kan bruges som 
et vigtigt redskab til at styrke arbejdspladserne. 
Vi har fået kommunen til at tilføje et fritekstfelt, 
så man kvalificeret kan begrunde eller uddybe 
sin besvarelse omkring ledelse, såfremt man 
ikke finder, at den normale vurdering er 
tilstrækkelig nuanceret.  
 
Sidst der var 3 i 1 måling var der mange der 
var i tvivl om, hvor vidt besvarelsen er anonym. 
I den forbindelse vil vi gerne understrege, at 
besvarelserne er anonyme og behandles af et 
eksternt selskab. Den eneste mulighed, der er 
for at åbne en besvarelse, er hvis der er tale 
om seksuel chikane eller vold, der kræver 
handling.  
Hvis en besvarelse skal åbnes, deltager kun 
kredsformanden i kraft af rollen som 
næstformand i Hovedudvalget sammen med 
kommunaldirektøren og HR-chefen for at sikre 
den ansatte.  
Rekruttering og fastholdelse er et tema, der 
trænger sig på og er et tema, som vi har tænkt 
os at arbejde videre med, idet Ishøj Kommune 
og vi som medarbejdere har en fælles 
interesse i, at kunne rekruttere og fastholde 
uddannet arbejdskraft. I forlængelse heraf skal 
der drøftes, hvorvidt 4 dages arbejdsuge kan 
være en mulighed i Ishøj Kommune. På vores 
område vil vi arbejde for, såfremt det giver 
mening, og det kan lade sig gøre, også vil 
være en mulighed, men om det bliver 
virkelighed, må tiden vise. I Odsherred og 
Solrød, hvor man har indført 4 dages 
arbejdsuge, omfatter det ikke størstedelen af 
de ansatte herunder lærerne.     
 
Kongres 2021: 
 
Fra den 2.- 4. november er der kongres i 
Danmarks Lærerforening, hvor retningen for 
det kommende år sættes. Der vil i den 
kommende tid op til og under selve kongressen 
være artikler om, hvad der skal behandles på 
kongressen og kredsstyrelsen skal ligeledes 
forholde sig til, hvad Ishøj Lærerkreds holdning 
er til de punkter der skal behandles. 
 
 
 
 
 

Efterårsferien: 
 
Vi er varslet ferie i efterårsferien, og for alle, 
der har være ansat i hele det foregående 
skoleår, holder vi automatisk ferie på forskud, 
idet vi kun har optjent 2 dages ferie i det nye 
ferieår, når vi kommer til efterårsferien. 
 
Er man nyansat i Ishøj Kommune eller ikke 
været ansat i hele det foregående skoleår, skal 
man gå forbi sin skoleleder og spørge/aftale 
om at afholde ferie på forskud for at undgå at 
risikere løntræk.  
HR opfordrer i den forbindelse skolelederne til 
at udvise fleksibilitet. 
 
Kan man ikke dette, skal man undersøge, om 
man har feriedage på sit feriekort og ellers 
kontakte a-kassen eller Ishøj Lærerkreds.  
 
Løntjek: 
 
På grund af et meget travlt efterår, vil der først 
blive afholdt Løntjek i uge 3 og 4 i 2022. Indtil 
da kan man som altid kontakte TR eller Ishøj 
Lærerkreds, hvis man ønsker et løntjek inden 
da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ishøj Lærerkreds 

afholder generalforsamling: 

Onsdag den 16. marts 2022 

kl. 16.15 på 

Vejlebroskolen 

Ishøj Lærerkreds  

afholder medlems- 

kursus for aktive  

medlemmer den  

23. – 24. april 2022 

på Frederiksdal. 

Sæt allerede nu X i  

kalenderen 


