
 

 
JULEN 2016. 

Kære alle medlemmer 

Med dette Nyhedsbrev vil vi fra kredskontoret  ønske jer glædelig jul og godt nytår! 

 

Vores folkeskole er udfordret og under forandring – der sker noget!  

Folkeskolen er også vores arbejdsplads, hvor vi med vores professionelle tilgang hver dag 

gør alt hvad vi kan for at give eleverne den bedste undervisning og ruste dem bedste muligt 

til deres fremtidige liv. Men ind imellem bliver det for hårdt, fordi der ikke er tid nok til ele-

verne eller af andre årsager. Så er det godt, at vi har vores faglige fællesskab i DLF og i fag-

lig klub på skolerne, hvor vi kender hinanden og i fællesskab kan hjælpe og støtte, når det er 

svært. 

Derfor skal vi værne om og passe på vort fællesskab og huske at tage snakken hen over bor-

det i det daglige, for det er hér, vi lærer hinanden at kende og bliver fortrolige med dem, vi 

kan bruge, når det er svært. Så husk at bruge pauserne og jeres faglige klub. Lad det være et 

nytårsfortsæt for os i Kalundborg Lærerkreds. 

 

Men inden længe skal vi geare ned, glemme den fortravlede hverdag og have nogle gode og 

afslappende dage sammen med dem vi holder allermest af – glem ikke lidt sjov og gode op-

levelser! 

Karen Sørensen 

Kredsformand 

 

 

Lidt almindelig information er her også plads til: 

 

Løntjek – lønseddel og opgaveplan. 

I november gennemførte organisationerne det årlige løntjek og en del lærere – bredt repræ-

senteret fra skolerne - var forbi kredskontoret med deres lønseddel og opgaveplan.  

Hvad så vi så? 

Nogle lærere fik ikke udbetalt det høje undervisningstillæg med 1/12 hver måned, som man 

skal have ud fra det planlagte undervisningstal 1.8. Det kan være ret mange penge, og der 

sker nu efterbetalinger helt op til godt 1100 kr. pr. måned! 

Så kunne vi se fejl i mange opgaveplaner, bl.a. talte opgaver i det udvidede undervisnings-

begreb (ex. elevråd, legepatrulje, sociale arrangementer, m.fl. ) ikke med undervisningstil-

læg. Det har kun betydning, hvis man har over 750 undervisningstimer, men det er mange 

lærere jo også omfattet af – eller kan blive det i løbet af året. Sker det i løbet af året, bliver 

det høje tillæg udbetalt med skoleårets opgørelse 31.7.17. 

Vi så lejrskoler, der ikke var angivet med tid og undervisningstillæg. 

På flere opgaveplaner er der fejl i ”hovedet”, hvor bruttotimetal og nettotimetal er forskelligt 

fra år til år, men ikke bliver tilrettet i overensstemmelse hermed. 

Så opdagede vi såmænd også en lærer, der havde haft jubilæum, men ikke modtaget gratiale 

– så det skal vi også holde øje med. 

Generelt – bortset fra nogle enkelte – så fandt vi ikke mange store manglende beløb. Dette 

kan vi helt sikkert tilskrive det gode samarbejde vi har med HR-og Løn-afdelingerne i Ka-

lundborg Kommune om lønfastsættelser og lønaftaler. 

Men som flere medlemmer udtrykte det – så er det svært et gennemskue elementerne i lønaf-

talen, så det giver tryghed, at kredsen også lige har haft øje på. 
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Arbejdstid – evaluering af de 15punkter i bilag 9. 
Den 9. november var alle skoleledere, TR’er, kommune og kreds samlet i Ringsted til regio-

nalt evalueringsmøde om bilag 4, som parterne blev enige om ved sidste overenskomst. 

I har på faglig klub-møder drøftet, hvordan det virker på netop jeres skole, og om eller hvor-

dan bilag 4 har gjort en forskel, - og kredsen er i stadig dialog med direktøren. 

Med disse erfaringer tog vi til møde sammen med andre kommuner og kredse fra Sjælland. 

Det blev en dag, hvor vi forsøgte at give hinanden et retvisende billede af lærernes arbejdssi-

tuation, og hvor vi hørte rigtig mange gode eksempler på, hvordan man kan være i dialog om 

lærernes arbejdstid, og hvordan den kan planlægges og udmøntes.  

Det viste med al tydelighed, at der stor forskel på, hvad der kan lade sig gøre i de enkelte 

kommuner/ kredse og på skolerne. Der er meget forskellige vilkår og en bred vifte viser, at 

det kan ske på vidt forskellig måde. Det viste også meget forskellig tilgang og vilje til at an-

vende bilag 4 med henblik på at skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne – og i sidste ende høj-

ne kvaliteten i undervisningen. 

Firmaet Rambøll styrede dagen, og de udarbejder efterfølgende en rapport med de mange 

gode idéer. Denne rapport drøftes først mellem KL og DLF, og herefter får vi den ud til in-

spiration i kommuner og kredse først i det nye år. 

Vi har aftalt med direktøren, at når rapporten foreligger, så vil vi drøfte den på kommune-

kreds niveau. 

Jeg håber, at vore ledere også har hørt mange gode muligheder for at anvende bilag 4, speci-

elt i forhold til planlægningen af næste skoleår. For kan vi gøre noget for et godt arbejdsmil-

jø, styrke social kapital og sikre kvaliteten i undervisningen – ja, så skal vi da gøre det! 

Det bliver rigtig spændende, når også TR og leder går i dialog herom – på baggrund af rap-

porten. I faglig klub vil I blive inddraget af TR, så I kan styrke og klæde TR på med netop 

dét, som kan være gavnligt for jer og skolen. 

Karen Sørensen 

Kredsformand 
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Kreds- 

kontorets 
åbningstider 

Mandag 10-15  
Tirsdag  10-15 

Onsdag  10-18  
Torsdag 10-15 

Fredag    9-13 
 
 

 
 

 
LP afholder 

”Seniormøde” 

9. februar i 
København 

Se på www.LP 
PENSION.DK 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pensionist: 
Udlandstur  

til Tyskland? 

Der afholdes 
orienterings-

møde onsdag 
d. 11. januar 

2017 

Se indbydelsen 
på vores 

hjemmeside 
www 

kreds53.org 
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