
 

Inklusionsundersøgelse 
Til lærere på almenskolerne: 
Husk at svare på kredsens undersøgelse om inklusion, som du fik tilsendt i din mail i sidste 

uge.  

Undersøgelsen er målrettet lærere på almenskoler, så lærere på specialskoler og på inklusi-

onscentre slipper denne gang. 

Vi laver undersøgelsen hvert andet år med de samme spørgsmål. På den måde kan vi følge, 

hvordan medlemmerne oplever arbejdet med inklusion ude på skolerne.  

Vi er jo i en omstillingsproces til øget inklusion, som betyder, at flere og flere elever bliver 

en del af almenundervisningen.  En ministeriel ekspertgruppe har lavet et såkaldt ”inklusi-

onseftersyn,”  og deres kortlægning viser, at omstillingen til øget inklusion har påvirket ele-

vernes faglighed og trivsel i positiv retning.  Ekspertgruppen peger dog også på en række 

udfordringer. De elever, der har behov for støtte for at kunne trives og udvikle sig fagligt, får 

ikke altid den nødvendige støtte, og skolerne formår ikke altid at skabe de såkaldte ” inklu-

derende læringsmiljøer”. 

I vores undersøgelse er vi optaget af lærernes syn på inklusionsopgaven. Er det muligt at 

lave god undervisning når elever med særlige behov er inkluderet i klassen? Får eleverne den 

støtte, der skal til? Får lærerne den støtte og uddannelse, der skal til? 

 

Jeres svar vil vi bruge som basis for vores samarbejde med Kalundborg Kommune om ret-

ningen for inklusionsindsatsen. 

Vi håber, at I alle vil svare på spørgsmålene inden d. 1. februar. 

Elsebeth Henriksen, Kredsstyrelsesmedlem 

 

Har du ikke optjent ferie til vinterferien i uge 7? 
 (Til dig som er nyansat, eller er nyuddannet.) 

Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepen-

ge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads og kommune, kan du også komme 

ud for, at du bliver tvunget til at holde mere en 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på ar-

bejdspladserne er fastlagt forskelligt.  

Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i 

begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge ad-

skiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå 

til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden.  Det betyder bl.a., at du skal befinde dig i 

Danmark. 

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter 

du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med feriedagpenge, kan du søge 

om dagpenge ved kollektiv ferie. 

 

Gå ind på DLF-a`s hjemmeside og se på manglende ferieoptjening. 

Dette kræver selvfølgelig at du er medlem af A-kassen 

Niels Finne, Sagsbehandler 

 

Seniorordning 

Kalundborg Kommune har indført en seniorpulje, som kan benyttes af alle medarbejdere i 

Kalundborg Kommune. Der er dog forskel på, hvornår man kan benytte den og hvordan den 

finansieres. Da vi som undervisende personale er kategoriseret som nedslidningstruet grup-

pe, så vil hele udgiften blive betalt af den centrale pulje og ikke ligge skolen økonomisk til
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last. Vi vil kunne anvende puljen, når vi er fyldt 60 år – dog således, at puljen max. kan an-

vendes i 5 år inden folkepensionsalderen. Ex. hvis man har folkepensionsalder når man fyl-

der 66½ år, så kan man anvende puljen fra man er 61½ år. 

 

Hvad går puljen så ud på? 

Man kan søge om at gå ned i tid med max. 7 timer om ugen. Man betaler selv lønnedgang, 

men seniorpuljen indbetaler pension for de timer, man er gået ned. Det samme gælder for 

deltidsansatte ift. den nedsatte tid. 

 

Forudsætninger: 

Hvis du som lærer er omfattet af regler for aldersreduktion og retten til nedsat tid pga alder, 

jf. Lov 409 (beskrives nedenfor), så skal du benytte disse ordninger inden den kommunale 

seniorpulje. 

Den 6. ferieuge skal afholdes – den må ikke indregnes eller udbetales. 

Seniordage skal afholdes – de må ikke konverteres til bonus eller pension. 

 

Hvordan søger jeg? 

Du søger hos egen leder på særskilt ansøgningsskema. Din leder skal anbefale din ansøg-

ning. Læs mere om kommunens seniorpulje og ansøgningsskema via  

Kommunal seniorpulje.pdf 

 

Aldersreduktion og retten til nedsat tid pga alder – via Lov 409 
Som de fleste af jer nok husker, så led vores aldersreduktion en krank skæbne med regerin-

gens gennemtrumfning af Lov 409. Selvom vi havde betalt til ordningen va tidligere over-

enskomst, så blev ordningen nu strøget med et pennestrøg!  

Der er dog en overgangsperiode, hvor vi har ret til nedsat arbejdstid: 

Hvis du er født før 1. august 1956:  

Du har som lærer/børnehaveklasseleder ret til at få nedsat din arbejdstid (aldersreduktion) 

med 175 timer årligt og med fuld løn og pensionsindbetaling. Nedsættelsen kan ske fra det 

skoleår, hvor du fylder 60 år. Du skal selv gøre din leder opmærksom på, at du ønsker at 

benytte aldersreduktionen. 

Hvis du er født mellem 1. august 1956 og 31. juli 1963:  

Du har ret til at få nedsat din arbejdstid med op til 175 timer fra det skoleår, du fylder 60 år.. 

Du skal selv give din leder besked om, om du vil have arbejdstiden nedsat med 175 timer 

eller færre. Du vil få tilsvarende mindre i løn, men der indbetales fuld pension. 

 

Seniordage for ansatte i kommune 

Børnehaveklasseledere, lærere og konsulenter uden ledelsesbeføjelser har ret til: 

2 seniordage i det kalenderår du fylder 60 år. 

3 seniordage i det kalenderår du fylder 61 år. 

4 seniordage fra det kalenderår du fylder 62 år. 

Nederst på din lønseddel kan du se, hvor mange seniordage du har til gode i indeværende 

kalenderår. Hvis du ikke afholder seniordagene i kalenderåret, går de tabt, med mindre du 

kan lave en aftale med din leder. 

Seniordage for ansatte i Regionen. 

Du optjener seniorbonus fra det kalenderår, du fylder 60 år. seniorbonus kan konverteres til 

frihed, pension eller efter- og videreuddannelse. Du skal, senest 1. oktober i det år du fylder 

60 år, give din leder besked om, hvordan du vil have din seniorbonus. 

Du kan læse alt om aldersreduktion, retten til nedsat tid pga alder og seniordage på 

foreningens hjemmeside: www.dlf.org  

Pension? 

Vi anbefaler, at når du begynder at tænke herpå, så kontakt kredskontoret og aftal en tid, 

hvor vi sammen kan gennemgå dine forskellige muligheder og hvilke vilkår det vil give. Så 

er alt belyst og du kan efterfølgende vælge det, der vil være bedst for dig.  

Karen Sørensen, kredsformand 
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Fraktion 4  

Pensionist 
Læseklubbens 

medlemmer har 

været forbi og 
hente bogen  

Isens greb  
Alexi Zentner 

- 
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de finder sted 

på kredskontoret 
Onsdag d. 1. 

februar 2017 
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