
 

DLF’s kongres 13.-14. september 
Danmarks Lærerforening holder ordinær kongres i dagene 13.-14. september. Fra Kalund-

borg Lærerkreds deltager de to kongresdelegerede: Henriette Eriksen og Karen Sørensen. 

Kongressen i år er ikke en overenskomstkongres, altså hvor vi opstiller krav til overenskom-

sten. Næste overenskomst er 1.4.18, derfor er overenskomstkongressen først i september 

2017. Men alt andet lige, så vil de emner og drøftelser vi har på kongressen være med til at 

give et retvisende billede af, hvor vi skal bevæge os hen, når vi skal opstille krav til overens-

komsten 2018. 

Kongressen vil have 3 temaer: 

 Hvad vil vi med skolen? 

Efter et oplæg fra Alexander von Øethingen er formålet, at se frem mod skolen i det 

21. århundrede og pejle os ind på, hvilken udvikling vi ønsker og hvordan vi kan 

præge den i den retning. Har vi et skoleideal for den skole, vi ønsker? 

 Medlemmernes arbejdsliv. 

Hvordan sikrer vi et godt arbejdsliv med en hverdag præget af pres på arbejdstid, in-

klusion, underfinansieret folkeskolelov og folkeskole, læringsmålstyring etc.? Det er 

et rigtig vigtigt punkt for medlemmerne og for DLF, og det vil givetvis tage lang tid 

– og skal gerne give en pejling hen mod overenskomst 18. 

 Et demokratisk solidarisk samfund. 

Vi må prøve at tage livtag med det politiske system og reformer. Hvordan kan vi og 

den øvrige fagbevægelse få indsatser i gang, der styrker og støtter medlemmernes liv 

i.f.t. pensioner, skat mv. Vi er ikke imod reformer og forandringer, men vi er imod 

dårlige reformer – vi ønsker velfærd og ikke forringelser på velfærden derfor vil vi 

være en involverende fagforening. 

Kongressen kan følges på DLF’s hjemmeside www.dlf.org og har du lyst til at give dit besyv 

med og drøfte kongressens emner med de kongresdelegerede inden kongressen, så kom til: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stresshåndteringsplan  
Kalundborg Kommune har aftale med psykoterapeut Hans Munk, således at medarbejdere, 

som er sygemeldt p.gr.af belastninger i arbejdet og stress, kan tilbydes samtaler.  

Hans Munk har observeret, at der er en markant stigning i lærere med stress-symptomer efter 

indførelse af folkeskolereformen. 

Derfor har han sammen med Kalundborg Kommunes HR-afdeling aftalt en proces, som le-

der hen mod en stresshåndteringsplan. 

Det betyder, at hvis du er til samtale hos Hans Munk, så vil du blive tilbudt en stressindika-

tor-test. Det er et tilbud, som du kan sige nej til. Stressindikatoren er en række spørgsmål, 

som viser dine stærke og svage sider og på baggrund af udfaldet laves en  
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stresshåndteringsplan, som du efterfølgende skal gennemgå med din leder – med det helt 

klare formål at forebygge og reducere stress på arbejdspladsen. 

Skoleledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er blevet introduceret for 

dette værktøj, som også gerne skulle være langt mere forebyggende, således at man kan hen-

vises til Hans Munk så betids, at man undgår sygemelding. 

 

Kontakt din TR, AMR eller leder – eller kredsen - hvis du oplever at være stressramt – og 

gerne inden sygemeldingen – så kan du få råd og vejledning. 

Karen Sørensen,  

Kredsformand 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse af vold –  

og instruks for politianmeldelse 
Man skal ikke udsættes for vold, når man går på arbej-

de! 

Alligevel sker det af og til og vi har desværre også set lille stigning inden for de sidste år – 

dette kan der være flere grunde til, nævnes kan øget inklusion hvor elever/borgere føler sig 

klemte, nedskæringer med færre medarbejdere til følge, etc. 

Men hvad gør vi så, når det sker 

 

Det er meget vigtigt, at man som medarbejder kontakter sin arbejdsmiljørepræsentant 

og/eller sin tillidsrepræsentant samt sin leder, hvis man udsættes for vold eller trusler om 

vold. 

 

Lige her og nu synes man måske ikke at det er så voldsomt, men reaktionen kan komme se-

nere – eller mange gentagne gange kan få glasset til at flyde over. Derfor er dokumentatio-

nen vigtig, så hurtigt som muligt efter hændelsen. 

Derfor skal hændelsen altid registreres. Til dette har kredsen udarbejdet forslag til registre-

ringsskema, som kan drøftes og tilrettes i det lokale MED-udvalg. 

Hvis hændelsen giver sygefravær eller hvis man bliver følelsesmæssigt påvirket, så skal det 

anmeldes til Arbejdstilsyn og Arbejdsskadestyrelse efter arbejdsskadelovens bestemmelser. 

Dette er ledelsens ansvar og det sikrer dig på sigt i.f.t. erstatning for tab af erhvervsevne og 

varige mén samt betaling af forskellig hjælp i forbindelse med hændelsen. 

Hvis du er udsat for vold eller trusler om vold så skal det også vurderes, om der skal foreta-

ges en politianmeldelse. En politianmeldelse inden for 72 timer er afgørende for, om du kan 

få erstatning efter Offererstatningsloven. Denne erstatning gives for tabt arbejdsfortjeneste, 

godtgørelse for svie og smerte er erstatning for skader på personlige ejendele. Men især er-

statning for tabt erhvervsevne resten af arbejdslivet, kan blive et betragteligt beløb – som kan 

sikre dig økonomisk selvom du har men efter vold. 

Det er ledelsens ansvar at politianmelde. Kalundborg Kommune har vedtaget en instruks 

som beskriver, hvordan ledelse, voldsramte skal forholde sig. http://www.kreds53.org/ 

det kan virke overvældende at skulle politianmelde en elev/borger, men det skal gøres, så 

medarbejdernes fremtid sikres – også når man har været udsat for vold. 

Er du det mindste i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så kontakt din AMR eller TR 

eller os i lærerkredsen. 

Kredsen har udarbejdet 2 foldere som beskriver, hvordan du skal forholde dig ved arbejds-

skader og langvarig sygdom. http://www.kreds53.org/ 
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Seniormøder: 
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Næstved 
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tilmelder dig 
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