
 

 

Nyt skoleår! 
Så er vi tilbage i skolen, og forhåbentlig har I nydt ferien og været helt nede i gear – vi er 

hurtigt oppe igen! 

Sidste år blev et spændende skoleår med bl.a. kommissionsbesøg og folketingsvalg med ny 

undervisningsminister. Vi oplevede at få forhandlet en lokal arbejdstidsaftale i Kalundborg 

og i det hele taget et langt bedre samarbejde kommune og kreds. 

Dette skoleår kommer ikke til at stå i skyggen: forude venter en kongres med kamp om næst-

formandsposten i DLF, en kommission kommer i december med anbefalinger til lærernes 

fremtidige arbejdstid. Lokalt har vi fået ny direktør og vores lokalaftale skal virke, så lærerne 

kan mærke en forskel. Der er nye fælles mål og forhåbentlig kommer vi i gang med Profes-

sionel Kapital. 

Velkommen til Michael Gravesen, som I mødte på vores fælles pædagogiske dag – vi glæder 

os til samarbejdet! 

Undervisningsministeren starter skoleåret flot med fin hilsen til lærerne, samt støtte til sam-

arbejdet mellem KL og DLF. Vi håber - og skal tro på - at det går den rigtige vej! 

 

 

Nye kolleger – nye mentorer – lokalaftale 
Mange nye kolleger er startet til skoleårets begyndelse – tag godt imod dem! 

Vores lokalaftale har sikret, at der på hver skole udpeges en eller flere mentorer, som får tid 

til opgaven, og skal hjælpe og støtte nyansatte lærere godt gennem det første år. Allerede i 

næste uge holder vi sammen med Kalundborg Kommune et 3-timers introduktionsmøde for 

både nye lærere og mentorer. 

Vores lokalaftale skal ud og virke og den skal kunne mærkes. Vi håber, at I allerede med 

skoleårets planlægning og jeres mødeplan oplever forbedringer. 

Men som det blev udtrykt af den tidligere direktør, så er vores lokalaftale første skridt på 

vejen, det er en proces, hvor vi fortsat vil arbejde løbende med forbedringer og justeringer, 

som kan sikre kvaliteten i folkeskolen og lærernes mulighed for at løfte kerneopgaven: un-

dervisning. 

Vi er således i planlægning med emnet rekruttering og fastholdelse, og vi vil starte drøftel-

serne af, hvordan evalueringen af lokalaftalen skal foregå i starten af 2020. Derfor er det 

vigtigt, at I husker både de forbedringer, I oplever, men også de steder, hvor I har forslag til 

forbedringer. 

 

 

Fælles pædagogisk dag 8. august 
Det var dejligt at se alle lærere til den fælles pædagogiske dag i Gørlev. Det understøtter et 

fælles skolevæsen og en fælles opgave.  

Vi ved godt, at rigtig mange lærere sagtens kunne have brugt denne dag til individuel forbe-

redelse, men det blev en del af lokalaftalen, at der i uge 32 blev sikret et antal hele dage til 

individuel forberedelse, samt tid til fælles forberedelse. Desuden at der ikke blev udbudt en 

masse små kurser, men i stedet blev mulighed for en fælles pædagogisk dag. – Og somme 

tider er det da også godt at komme i helikopterperspektiv……. 

 

Nu skal vi så vide at følge de 2 emner op, så der også kommer handling bag. 
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LÆRERNES 
PENSION 

Senior- 
Møde: 

12.09.  

Kl. 16.30 
i Helsingør 

+ 
26.09. 

Kl. 16.30 
i Odense 

 

 
 

 
Informations- 

møde for 

yngre 
medlemmer: 

19.09. 
i Køge. 

Tilmelding 
På 

LPPENSI 

ON.dk 
 

 
 

 

 
 

Kalundborg 
Lærerkreds 

Nytorv 8,1 

Kalundborg 
Tlf:  

5951 5112 
Mail: 

053@dlf.org 
Hjemmeside: 

www.kreds53

.org 
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Opgørelse af arbejdstid 18/19 og opgaveoversigt 19/20 
Hvis du ikke har modtaget, så skal du inden for de nærmeste dage modtage en opgørelse af 

din arbejdstid for skoleåret 18/19, opgjort pr. 31.7. 

Du skal tjekke, at den er korrekt, og at alle tillagte timer og tillæg er påført – spørg evt. din 

TR. 

 

På baggrund af den dialog, du har haft med din skoleleder om opgaveoversigten, så skal du 

inden skoleårets start 1.8., have modtaget en opgaveoversigt og mødeplan for skoleåret 

19/20. 

Opgaveoversigten indeholder de opgaver, du som udgangspunkt skal løse i skoleåret.  

Opgaveoversigten skal også angive antal undervisningstimer i skoleåret. Således skal alle 

undervisningstimer, lejrskoler og opgaver i det udvidede undervisningsbegreb indgå i den 

angivne undervisningstid. Overstiger undervisningstiden 750 timer (forholdsvis, hvis du er 

på nedsat tid), så skal du have udbetalt det høje undervisningstillæg med 1/12 månedsvis. 

Undervisningstiden på opgaveoversigten 1.8. er et løntilsagn. Undervisningstiden kan såle-

des ikke nedsættes i løbet af skoleåret. Derfor er det vigtigt, at du udskriver og gemmer den-

ne opgaveoversigt – da man ikke kan finde frem til den oprindelige, hvis først der er foreta-

get ændringer i Educa. 

Hvis din opgaveoversigt ikke går i 0 – eller tæt på -  så anbefaler vi, at du kontakter din leder 

for at få dette på plads. 

Kredsen gennemgår også i år alle opgaveoversigter, så vi får et overblik over antal undervis-

ningstimer og måske får fundet evt. fejl, så de kan rettes så hurtigt som muligt. 

Din TR sørger for indsamlingen – og kontakt din TR, hvis du er usikker på din opgaveover-

sigt og/eller mødeplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskursus 
Kredsen holder i år medlemskursus 2.-3. november på Frederiksdal. 

Program tilgår jer via DLFInSite inden for den nærmeste tid. 

Vi glæder os til at se jer til nogle rigtig gode timer og dage – 

både fagligt, pædagogisk og sjovt! 

Karen Sørensen, 

Kredsformand 

 

 

DLFInSite 
Lige en lille reminder. Husk at se vores fælles informationsplatform ”DLFInSite” 

Her finder du information fra Danmarks lærerforening og information fra Kalundborg Læ-

rerkreds. Ca. hver anden uge lægger vi et nyhedsbrev op, som fortæller dig om de aktuelle 

områder vi arbejder med, og ikke mindst hvad du i den kommende tid skal være særlig op-

mærksom på. 

 

Du finder platformen på DLFInSite.org. Du skal første gang logge ind med dit cpr.nr. som 

brugernavn og de sidste 4 cifre som adgangskode. Når du er kommet ind kan du omstille 

adgangen til dit unilogin. Oplever du problemer, så spørg din tillidsrepræsentant. 

Marianne Labuz, Kredsstyrelsesmedlem 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hoved 

foreningen 

DLF: 
www.dlf.org 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Åbningstider 
Kredskontoret: 

Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-17 

Torsdag10-15 
Fredag 9-13 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

FRAKTION 4 

Er i gang 
med en  

ny sæson i 
læsekredsen 

Ring eller 
skriv hvis 

du vil være 

med. 
59515112/ 

053@dlf.org 
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