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KREDS 60 NYT 
Arbejdstid 
Af formand Lene Høiriis Nielsen 

Resultatet af dette års overenskomstforhandlinger blev et bilag, indeholdende 15 punkter, der 
skal sikre os mulighed for at udføre vores arbejde som lærere. Først var det kendt som bilag 1.1, 
men senere er det blevet omdøbt til bilag 4. 


DLF satte i november en undersøgelse, en opfølgning, i gang for at finde ud af, om bilaget havde 
gjort nogen forskel, eller sagt på en anden måde: om skolerne og kommunerne levede op til det, 
der efter DLF’s mening var intentionerne i de 15 punkter. Når jeg skriver efter DLF’s mening er 
det fordi, at blækket dårligt var tørt, før end der var diskussioner mellem Kommunernes 
Landsforening og DLF om, hvordan man nu skulle tolke teksten. Især stod tiden til forberedelse 
til diskussion. 


Det var meningen, at der skulle holdes faglig klub-møder på skolerne, og at lærere og 
tillidsvalgte i fællesskab skulle finde ud af hvilke områder, der kunne forbedres, og hvilke 
områder, der skulle arbejdes med på skolen, i kredsen og i DLF centralt. Derfor har lærerne i 
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Vordingborg været indkaldt til møder i faglig klub for at kigge de 15 punkter fra bilag 4 igennem 
sammen med deres tillidsfolk.


På Faxe-skolerne blev det gjort på en anden måde, fordi vi har en aftale, der netop går ind og 
tager sig af de områder, som de 15 punkter lægger op til. I Faxe var det derfor 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der mødtes for at besvare spørgeskemaet.


Hvordan står det så til med opfyldelsen af de 15 punkter i Vordingborg? 


De tilbagemeldinger, der er kommet, har ikke overrasket mig. Tiden til forberedelse er på de 
fleste skoler et kæmpe problem, og vi taler ikke kun om, at der ikke er tid nok, for det vil mange 
af lærerne i Faxe sikkert også sige, men vi taler om, at det er usynligt for den enkelte lærer i 
Vordingborg at se hvor meget tid, der er til forberedelse af fagene, og at der ofte bliver lagt andre 
opgaver ind. 


En anden problematik er, at det ikke lader til, at man som lærer kan få en årsopgørelse, som 
viser ens forbrug af tid fra skoleåret 2014/15, til trods for, at den enkelte lærer i forhold til lov 409 
har ret til en sådan. Når det ikke overrasker, er det fordi, det er disse problematikker, som 
kredsen i forvejen arbejder med. 


I aftalepapiret fra overenskomst 15 står så også, at KL og DLF skal sørge for en fælles evaluering 
af de 15 punkter i løbet af dette skoleår. Jeg håber, den snart går i gang, hvis der skal være 
mulighed for at indføre ændringer i kommende skoleår.
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Nyt fra Faxe og Vordingborg  
Af FTR Lene Høiriis Nielsen og FTR Mette Brendstrup 

Faxe 

Siden sidste skoleår har der i Midt og Øst være fokus på planerne om at ændre skolestrukturen 
således, at der kun var overbygning på en afdeling på hver af de to skoler. Det har været hårdt 
for personalet, fordi man ikke har vidst, om man som overbygningslærer skulle flyttes, eller om 
man som tilbagebleven lærer overhovedet havde lyst til at være på en skole uden overbygning. 
Der har været en til tider opslidende debat, hvor ikke alle har forstået at holde en ordentlig tone. 
Nu er beslutningen så taget, eller man kunne måske fristes til at sige, at der ingen beslutning er 
taget, for nu fortsætter vi som om intet er sket, og alle sidder vi og venter på, hvornår 
skolestrukturen igen kommer op til debat. For vi ved jo godt, at der næppe sker noget før næste 
kommunalvalg, men vi ved det sker. For der er nødt til at ske et eller andet. Elevtallet er faldende, 
og dermed også den økonomiske tildeling til folkeskoleområdet. Så nu kan vi holde fred lidt, og 
lærerne kan så begynde at overveje om de vil blive i en struktur, der er så usikker, som den der 
eksisterer lige nu.


Så kan vi springe videre til næste muntre emne, nemlig økonomien. Den 19. november blev der 
indført indkøbsstop på vores områder. Det gør der, fordi vi har brugt for mange penge. Det er 
ikke som sådan på skolerne, men det er blandt andet elever med særlige behov. Det er rigtig ØV, 
men man kan også lige tilføje, at det jo er fuldstændigt umuligt at lægge planer for, hvordan man 
vil bruge de midler, man har til rådighed. Som de fornuftige økonomiansvarlige både ledere og 
lærere er, havde man ventet, hvis nu der skulle komme noget uforudset. Når man så endelig 
skulle til at købe lærerbøger, Ipad m.m., så lukkede kassen.


Generelt har kommunen en uigennemsigtig struktur i forhold til, hvem der har råderet over et evt. 
overskud. Man kan som skole måske have en ide om at ville spare op til et større indkøb eller en 
renovering, men når overskuddet så står der, føres det tilbage til en konto, der ligger hos 
direktionen. Man kan så søge om at få sine egne penge, og så vil der blive taget beslutning, om 
pengene kan føres tilbage. Altså om skolen kan få sine egne penge. Det er ikke kun 
overskydende penge fra budgettet, der går i kommunekassen. Ligeledes går en del af pengene 
fra staten - møntet på f.eks. særlige udfordringer ved implementering reformen - i 
kommunekassen. Det har selvfølgelig været godt i forhold til kommunens økonomi, at alt hvad 
man overhovedet kan finde, kan lægges i kassen. Men så anspændt er økonomien i kommunen 
ikke længere, at det er nødvendigt at tilbageføre uddelte ressourcer til kommunekassen. På 
dagsordenen til byrådsmødet den 10. december kan man se, at der fra forvaltningens side blev 
ansøgt om, at pengene fra det overskud, skolerne havde sidste skoleår, samt en del af puljen til 
ekstra udgifter afholdt i forbindelse med implementering af folkeskolereformen frigøres til 
skolerne. Af referatet fra byrådsmødet kan man se, at det blev godkendt.


Mens vi er i gang med økonomien, så har regeringen som bekendt fået den ide, at vi alle over 
det ganske land skal spare 1 % på servicerammen, det såkaldte omprioriteringsbidrag. Lige nu 
bliver der i centerudvalgene arbejdet med at finde forslag til denne besparelse. En del af 
pengene vil så bliver ført tilbage til nogle af områderne. MEN de penge, der tilbageføres, skal 
bruges til noget ganske bestemt, som er valgt fra statens side.
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Så meget for det kommunale selvstyre.


Nu nærmer tiden sig for at have en forhåbentlig herlig afspadseringsperiode. Husk, at der er nye 
retningslinjer fra 1. januar, som stort set ikke indeholder fridage. De kan ses på kredsens 
hjemmeside under Faxe. Da retningslinjerne først træder i kraft 1. januar, er der altså nytårsgaver 
i stedet for julegaver i vente.


I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.


Vordingborg 

"Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra direktør Mogensen om at holde 
ansættelsessamtaler i hele kommunen.." 


Eller sådan kunne det måske have lydt, for vi har på chef- og lederniveau i Vordingborg en del 
ledige stillinger. Som I ved, har vi netop haft samtaler til stillingen som skolechef, der var flere 
kvalificerede ansøgere, men alligevel valgte udvalget at genopslå stillingen først i det nye år. 
Denne gang håber vi at finde den helt rigtige kandidat og dermed den nye skolechef!


Flere andre steder må man derfor lige nu væbne sig med yderligere tålmodighed, da det er 
Lisbeth Mogensens ønske, at den nye skolechef kan være med til at sætte holdet af nye ledere. 
Det gælder både for Præstø, der skal have ansat en skoleleder. For KCK der også skal have 
ansat en skoleleder, efter at Jesper Petri har fået job på Islev Skole. Og for Svend Gønge-skolen, 
der stadig mangler en viceskoleleder, efter Steffen Morgan fik job i Odsherred. 


Vi ved godt hvilke udfordringer det giver jer ude på skolerne. Både hos jer der mangler ledere, og 
på de skoler og afdelinger der må låne ledelsestid- og mandskab ud. Det er ikke nemt. Jeg ved I 
alle gør jeres ypperste, for at få tingene til at virke i hverdagen og stadig give eleverne den bedst 
mulige undervisning. Jeg kan love jer, at jeg hver gang, jeg taler med Lisbeth, har nævnt og 
fortsat vil nævne dette for hende, og bede hende overveje sin beslutning om at udsætte 
opslagene på de forskellige lederstillinger. Pas på hinanden og lad os håbe den sociale kapital er 
solid nok til at klare det næste halve års udfordringer. 


Tak til de mange i Vordingborg, der deltog i arbejdet med opfølgningen på bilag 4; 
Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, og særligt kollegaerne der deltog aktivt på 
faglig klub. Det er så vigtigt, at vi fortsat bakker op om vores profession, hinanden og DLF. Så en 
stor tak til jer alle for absolut nødvendigt og vedholdende engagement.


Nu arbejdes der på alle niveauer med at bruge jeres vigtige tilbagemeldinger til det videre 
arbejde. Centralt arbejdes der med at behandle de mange data og tilbagemeldinger, på kredsen 
fortsætter vi arbejdet som Lene omtalte i sit formandsskriv, og endelig ude på skolerne, har I 
selv været med at stille skarpt på hvad jeres TR'ere og AMR'ere, skal gå i dialog med ledelsen 
om. Hvad der er vigtigst for jer netop nu. Vi ved godt det ikke er nogen nem sag eller situation, 
og derfor skal vi nok gøre alt hvad vi kan for at hjælpe og støtte, det videre arbejde ude på 
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skolerne. Vi er altid til rådighed for en snak, råd og vejledning, lidt sparring eller for at komme ud 
til jer på besøg.


I starten af januar starter evalueringen af Forståelsespapiret 2015/16 og arbejdet med at 
påbegynde næste års grundlag for samme. I første omgang vil det blive på et ekstraordinært 
dialogmøde, mellem kreds og forvaltning, at vores skoletillidsrepræsentanter og skoleledere gør 
status. Derefter mødes Lene og jeg med Lisbeth, for at se på hvad der skal indgå i et nyt 
forståelsespapir. Vi havde en fælles ambition om at det skulle være færdigt i god tid i år, faktisk 
allerede med udgangen af februar måned. Det har vi, fælles, valgt at holde fast i, selvom det så 
er Lisbeth der må lave arbejdet, af respekt for skolerne og deres planlægning af næste skoleår.


Lige rundt om hjørnet venter der en god lang tvungen afspadseringsperiode. Måske kunne årets 
julegave fra kommunen gøre godt en aften i sofaen, når I sidder med benene oppe. Hver eneste 
dag er tiltrængt og velfortjent, så nyd dem og få ladt batterierne godt op.


I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!


Gode arrangementer til gode medlemmer 

- Har du husket at tilmelde dig? 
Kom og hør et inspirerende oplæg af Anders Seneca. 
Onsdag den 6. april 2016 kl. 17.30 i Festsalen på Midtskolen, afd. Sofiendal i Haslev. 

Anders vil tematisere, hvordan kerneopgaven kan forankres i en foranderlig hverdag. Hvis kerneopgaven 
er kendt skabes forudsætninger for motivation og innovation. Frem for at tænke ud af boksen kigger vi ind 
i boksen og fokuserer på, hvad vi sammen skal lykkes med. Det handler om den fælles motivation – og 
nytænkning af kvalitet, professionalisme og trivsel.


Anders Seneca sætter pris på at udfordre ro, regler og regneark. 
Anders er direktør i Dogmekompagniet, foredragsholder og forfatter 
– og grundlæggende optaget af, hvordan man skaber innovation i 
organisationer, der ikke er innovative. Anders har uddannelser i 
statskundskab og antropologi, og har i en årrække været leder i den 
offentlige sektor – med humøret og håbet intakt.


Du tilmelder dig ved at sende en mail til 060@dlf.org - vi glæder os til 
at se dig og dine kollegaer!


Vel mødt! 




Kreds60nyt - December 2015 �5

mailto:060@dlf.org


Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 17. December 2015

 

 

 

 




 

Kreds60nyt - December 2015 �6

KREDSKONTORET ER LUKKET I JULEFERIEN 

Henvendelser kan stadig ske via e-mail til 060@dlf.org 

I særlige tilfælde kan kredsen kontaktes på vagttelefonerne: 

Formand Lene Høiriis Nielsen på tlf. 21 14 01 48. 

Næstformand Mette Brendstrup på tlf. 23 35 40 80 

   - Vi er tilbage på kontoret mandag d. 4. Januar! 

X i kalenderen! ✏🗓  
Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.00 
afholder Kredsen valggeneralforsamling 
på seminariet i Vordingborg. 

Det er her, du skal bruge din 
demokratiske ret og pligt til at sætte dit 
præg på hvem der skal tegne styrelsen, 
de næste to år.

OPSLAGSTAVLEN: 
Læs grundigt siden her :-)TJEK DIN LØNSEDDEL

- en rigtig god ide!💡💰
Der blev fundet en del fejl og mangler, da 
kredsens lavede løntjek. DERFOR er det 

stadig en rigtig god ide at tjekke sin 

lønseddel, er du i tvivl, kontakt endelig din 

TR eller os på kredsen.

 060@dlf.org og bed om løntjekmøde✔

Tak til alle jer der stemte til hovedstyrelsesvalget! 😀👍

mailto:060@dlf.org
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