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KREDS 60 NYT 
Det forbudte ord 
Af formand Lene Høiriis Nielsen 

Som jeg var inde på i min beretning i år, er der en række forbudte ord. Det kunne fx være et ord 
som metodefrihed. Men det er nu ikke lige det ord, dette skriv kommer til at handle om. Lige her 
havde jeg nemlig tænkt at fortælle lidt om arbejdstid. Arbejdstid i sig selv er dog ikke et forbudt 
ord, så vidt jeg ved. Men sætter vi det sammen med aftale, altså en arbejdstidsaftale, så er vi 
ude i det forbudte.


Da jeg skulle være med i en pressemeddelelse fra Faxe Kommune, der handlede om, at vi havde 
indgået en aftale, nå nej, en ramme - og opgavebeskrivelse, og der slog det mig igen, hvor dumt 
det er, at vi ikke bare kalder det en aftale. For det er jo, hvad det er. Det er en aftale, når to eller 
flere er enige om nogle ting og skriver det ned. Men om det er en opgave - rammebeskrivelse 
eller en aftale har naturligvis ingen betydning for indholdet. Det bliver bare mere besværligt at 
lave en tekst eller tale om det i hverdagen ud fra en fælles forståelse.
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Over det ganske land er der fundet på finurlige ord, for ikke at kalde en aftale en aftale.


De mange finurlige udtryk og den store forskel på tildelte ressourcer til folkeskolen kom tydeligt 
til udtryk, da formandskabet i april var til konference i DLF regi. Konference blev afholdt for at 
arbejde videre med de tilbagemeldinger, der var kommet efter møderne i faglig klub om 
arbejdstid. Under gruppearbejdet viste det sig, hvor svært det er at tale om tingene, fordi 
hverdagen er så vidt forskelig i kommunerne.


De forskelle, der kommer frem, når det er kredsene, der er samlet, må være de samme, som når 
det er KL, der er samlet, eller når det er skolelederne. Så derfor kan radiotavsheden, især fra KL 
godt undre. Er der slet ikke nogen i KL, der ser de store forskelle som et problem? Det er muligt, 
at lærernes vilkår ikke fylder for KL, men så burde politikerne i dem da i det mindste kunne se 
problematikken i, at den skole, vi tilbyder, nuværende generationer, er fuldstændig skævvredet i 
forhold til hvilken landsdel, man kommer til at gå i skole i. Det kan da umuligt hjælpe på ønsket 
om flere tilflyttere til yderkommunerne. ( Jeg kunne kalde vore kommuner Udkants-Danmark, 
men her er så et ord, jeg synes burde forbydes)


Til trods for forskellighederne i vilkårene, viste konferencen, at der er enighed om, at det er 
muligheden for at forberede og efterbehandle ens undervisning, der er væsentligt for lærerne. 
Samtidig er det vigtigt både for den enkelte, men også i forhold til den samlede arbejdsplads, at 
der er gennemsigtighed i hvilke opgaver, der arbejdes med, og hvordan opgaverne er sat 
sammen for den enkelte. Så det er væsentlige punkter, der arbejdes videre med.


Til trods for, at ordet er forbudt, så ændrer det ikke på, at vi stadig i DLF-regi taler om indgåelse 
af en arbejdstidsaftale. Men vi kunne nok leve med et administrations-opgave-forståelsespapir, 
hvis det var centralt og som udgangspunkt gav mulighed for ens vilkår på centrale punkter. Så 
kunne vi altid lokalt i kommunerne og på skolerne kigge individuelt på opgavesammensætningen 
for den enkelte.


Nyt fra Faxe og Vordingborg  
Af FTR Lene Høiriis Nielsen og FTR Mette Brendstrup 

Faxe 

Budget 

Høringsrunde omkring budgetterne er netop færdig. Det er dramatisk det, der skal foregå. Det er 
meget svært at finde tilstrækkelige besparelser, fordi det fra politisk side er besluttet ikke at gøre 
noget ved strukturen. Det virkeligt store uhyre i dette års budget er omprioriteringsbidraget. Det 
er muligt at Christiansborg politikerne sender penge tilbage til kommunerne fra det såkaldte 
omprioriteringsbidrag, men de vil så også sætte en lille seddel på, hvor der står, hvem gaven er 
til, og hvordan den skal bruges. Det er helt i hegnet, at man centralt fra politisk side begynder at 
blande sig i, hvordan kommunerne skal forvalte de lokale penge. Lad dog de lokale politikere om 
det.
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I forhold til beskrivelsen af konsekvenserne på de enkelte forslag har jeg bedt om, at det 
kommer til at fremgå tydeligere, hvad konsekvensen er. I mange tilfælde står der under 
konsekvenser, at skolen selv kan klare det inden for eget budget. Den mulighed er der ikke, vi 
har ingen penge på skolerne.


Ejendomsstrategi eller bare besparelse 

Ejendomsstrategi kan jeg ikke undgå at nævne. Der er meget stor forskel på, hvor meget de 
enkelte afdelinger/skoler berøres af strategien. Jeg har hele tiden syntes, og gør det stadig, at 
det er fornuftigt at kigge på kvadratmeterne, men jeg må indrømme, at det, der foregår lige nu 
på Midtskolen, både i forhold til den mangelfulde økonomi, der er tiltænkt projektet, og i forhold 
til den sammenstuvning af elever, der er tænkt, er dømt til at give voldsomme undervisnings- og 
arbejdsmiljøproblemer.


Jeg kan give lidt eksempler. Lokaler skal have flere funktioner. Det kan måske nok lade sig gøre, 
hvis man får plads til at opbevare materialer. Rum, der skal bruges til fælles samling af elever, 
kan ikke længere rumme de elever, der hører til i afdelingen, fordi der skal være plads til flere 
funktioner. Lokaler, der skal bruges til arbejdspladser til kollegaer, får man højst sandsynligt ikke 
råd til at male. Elever, der har brug for særlig ro for at kunne klare det at gå i skole, skal til at gå 
midt inde i skolen uden mulighed for at trække sig tilbage.


Ramme og opgavebeskrivelse 

Den fælles del af ramme- og opgavebeskrivelsen er på plads. Der er ikke de store ændringer for 
os, der er ansat. Men i forhold til nyuddannede lærere er det godt, at der er blevet aftalt et max 
undervisningstal, nemlig 25 lektioner det første år.


Der har været regnet på et max på 27 lektioner for alle lærere. Det har kommunen ikke lige 
pengene til pt, men det er noget, der fortsat vil kigges på i efteråret. Så måske er der håb forude. 
Jeg skal måske lige tilføje, at der i så fald vil blive tale om et gennemsnit i løbet af skoleåret og 
ikke et ugentligt timetal.


Skolerne er sikkert nok gået i gang med at lave deres skoledel af ramme-  og 
opgavebeskrivelserne.


Farvel og tak 

Desværre var april sidste måned, hvor Jens Zachariasen var chef i Faxe kommune, Jens skal 
tiltræde en stilling i Holbæk Kommune. Så tillykke til Holbæk. Her fra kredsen skal der lyde et tak 
for godt samarbejde Jens, og held og lykke i den nye stilling.


Der er nu nedsat et ansættelsesudvalg med to medarbejdere og en masse på ledelsesniveau. 
Processen er i fuld gang, og forhåbentligt, hvis der bliver bid i første omgang, vil der være en ny 
chef klar den 1. august.
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Ferieplanen 

Jeg ved godt det sikkert er sommerferie I er ved at planlægge, men bare en lille bemærkning til 
den ferieplan, der er sendt ud. I ved den lille kalender, vi udleverer til eleverne. I januar står der 
skolestart den 2. januar, og så er det godt nok malet blåt frem til den 3. januar. Det kan måske 
skabe lidt forvirring. Men for der ikke skal være tvivl, så er det således, at skolestart er den 4. 
januar, fuldstændig som den blå farve indikerer.


 


Vordingborg 

Velkommen 

Så er det ganske vist, at vi har fået chef igen - 1. maj tiltræder vores nye skolechef, Søren 
Kokholm. Jeg var også i denne runde med i ansættelsesudvalget, og vi var helt enige om, at 
Søren var rette mand til jobbet. Jeg ser meget frem til samarbejdet og et fortsat fokus på 
skoleudvikling - i et tempo - hvor engagement og ejerskab ikke taber terræn. Det er min klare 
fornemmelse og forventning, at Søren har både indsigten og ambitionerne, men også viljen og 
hjertet til at skabe motivation gennem involvering og tydelighed. Så et stort velkommen til 
Vordingborg.


Jeg glæder mig personligt til at give klassikeren inden for skoleverden "Søren og Mette" - en ny 
dimension.


Det berømte læsesystem, der for nogle år siden fik titlen, det mest effektive. Jeg ved ikke, om 
jeg går efter præcis den titel, men jeg lover at gøre mit til, at samarbejdet med Søren bliver 
konstruktivt og effektivt, til gavn og glæde for både lærere og elever i kommunen. Og 
forhåbentlig kan vi sammen finde de gode løsninger på vores problemer og udfordringer.


Herunder et uddrag fra kommunens pressemeddelelse:


Søren Kokholm er uddannet lærer, men har gennem mange år arbejdet på ledelsesplan som 
blandt andet viceskoleinspektør og siden skoleleder, blandt andet 8 år som skoleleder på 
Herfølge skole. Han har en diplomuddannelse i ledelse og en master i skoleudvikling.


Søren Kokholm ser frem til at starte som skolechef i Vordingborg Kommune. ”På skoleområdet 
er Vordingborg Kommune kommet godt i gang med store dele af folkeskolereformen, og har 
som andre kommuner stadig udfordringer, som der skal arbejdes med de kommende år. Jeg ser 
frem til at bidrage til den positive udvikling, som er skubbet i gang til gavn for både elever og 
ansatte. Mit ønske er at skabe udvikling på alle niveauer og dermed være med til at sikre et 
fortsat engagement og ejerskab til skoleområdet blandt alle involverede,” siger Søren Kokholm.


Næste skoleår, forståelsespapir og forhåndsaftale 

På alle skoler er man i gang, nogle så småt og andre i større omfang, med at planlægge og få 
styr på næste skoleår. Der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg gerne have set, at vi gik det nye 
skoleår i møde med en kommunal aftale omkring arbejdstid og opgaver. Der skal heller ikke 
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være nogen tvivl om, at vi ønskede mere åbenhed og gennemsigtighed. At man som lærer kunne 
få de tal, lederen beregner arbejdstiden ud fra på sin opgaveoversigt. Så langt er vi ikke kommet 
endnu. Derfor vil udgangspunktet for næste år atter være et forståelsespapir. Der er luget lidt ud, 
og flere ting er præciseret i den nye version, som du kan finde på kredsens hjemmeside. 


Det er et udmærket papir, og der er mange gode ting med, som både kreds og kommune er 
enige om.


Når det igen i år ikke blev et papir med underskrifter på, er det fordi, vi ikke vil gå på kompromis 
med jeres forberedelsestid. Vi ved, at det er der, skoen trykker, og vi ved, at det er et stort ønske 
fra jer at få det synliggjort på jeres opgaveoversigter, hvor meget tid I har til, særligt jeres 
individuelle, forberedelse. 


Rigtig mange lærere fortæller mig den samme historie: "Ja, vi underviser mange timer, men 
fulgte der dog bare tid til forberedelse med, så er det okay, jeg blev lærer for at undervise og 
dygtiggøre mine elever. Men jeg vil kunne gøre det med kvalitet. Jeg er så træt af beskeden om, 
jeg må forberede mig til et 4-tal, for jeg har høje ambitioner for mig selv og mine elever!"


Jeg kan godt forstå frustrationen, for ingen er i tvivl om målet; alle elever skal blive så dygtige 
som de kan. Vi skal levere bedre resultater, både i de nationale test, i trivselsmålingerne, i 
kvalitetsrapporterne, og flere elever skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 


Men hvornår er der en politiker, der stopper op og spørger: - Når det er målet, hvad har I så brug 
for?


Vi kender alle kommunens økonomi, og vi ved godt, der skal tænkes nye veje, men jeg er sikker 
på, løsningen skal findes sammen - i åbenhed, med total transparens og med vilje til at lave 
aftaler! 


På kredsens hjemmeside kan du finde både forståelsespapir og forhåndsaftale for næste 
skoleår. Det er en rigtig god ide at læse begge dele igennem, og har du nogen spørgsmål, så tag 
endelig fat i din TR.


Nyt fra konsulenten  
Af Susanne Refnov 

AFSPADSERING 
 

Reglerne vedr. afspadsering kan man finde i §9 i Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i 
kommunerne.

 

Hvis en medarbejder optjener afspadsering, skal denne gives i den efterfølgende normperiode. Dette kan 
enten ske som en nedsættelse af arbejdstiden, eller ledelsen kan planlægge hele arbejdsdage med 
afspadsering.
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Såfremt afspadseringen ikke kan gives i den efterfølgende normperiode – kan der  i stedet ydes 
overarbejdsbetaling.

 

Såfremt afspadseringen afvikles i hele dage skal denne varsles med mindst 80 timer i forvejen. Er 
medarbejderen syg på  hele planlagte afspadseringsdage, har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde 
afspadseringen.

 

Det betyder, at hvis du bliver syg om morgenen, og der er planlagt afspadsering denne dag , så 
afspadserer du ikke.

 

NY INDPLACERING PR. 01.04.2016 
 

Med virkning pr. 01.04.2016 er der sket ændringer i lønindplaceringen.

 

Med enkelte undtagelser vil langt de fleste overenskomstansatte og tjenestemænd få et løntrin pr. 
01.04.2016. Dog vil ansatte, der har et lønniveau på trin 45 og derover, ydes et tillæg i stedet for et løntrin. 
Tillæggets størrelse er forskelligt, alt efter hvad du er ansat som, og kan enten årligt udgøre kr. 7.000 kr. 
eller kr. 5.500 kr., begge i 31.03.00 niveau.

 

For børnehaveklasseledere ansat på personlig ordning (protokollat 2)  ydes udover et løntrin et årligt tillæg 
på kr. 4.600 årligt i 31.03.00 niveau.

 

Læs mere, og se hvad du er berettiget til på www.dlf.org under 'løn', og er du i tvivl - så spørg din TR.

 

Det centrale lærertillæg for udfasning af 60-årsreglen på kr. 2.800 årligt i 31.03.00 niveau til 
overenskomstansatte og 3.250 kr. årligt i 31.03.00 niveau til tjenestemænd bortfalder med virkning 
pr. 31.03.2016. 
 

Fritvalgstillæg 
En anden ændring er, at fritvalgstillægget ændres pr. 01.04.2016 fra 0,6% til 0,64%. Fritvalgstillægget 
udbetales enten som løn eller indbetales som pension. Såfremt tillægget indbetales som pension, udgør 
den samlede pension 17,94%.

 

Såfremt du som medarbejder ønsker at ændre din fritvalgsordning skal du give din ansættelsesmyndighed 
besked senest d. 1. oktober i et kalenderår. Ændringen vil herefter træde i kraft pr. 1. januar det følgende 
år.
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X i kalenderen! ✏🗓  
Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 
afholder Kredsen generalforsamling 
på seminariet i Vordingborg. 

Vi er allerede i gang med at finde det gode 
oplæg, det underholdende indslag, der også 
giver os noget med hjem. Som altid bliver der 
lækker mad fra UCSJs kantine.

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✔

Vi vil vise virkelighedens velfærd frem.  
Det gør vi sammen med FOA, BUPL, Dansk 

Socialrådgiverforening og HK Kommunal i en ny 
kampagneindsats, der er gået i luften i dag. Se 
mere på www.virkelighedensvelfaerd.dk - og 

hav en god 1. maj. 

Virkelighedens velfærd er også på Facebook&  

http://www.virkelighedensvelfaerd.dk
http://www.virkelighedensvelfaerd.dk
mailto:060@dlf.org
mailto:060@dlf.org

