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Så nærmer juleferien sig med hastige skridt og julefreden er ved at indfinde sig. Vi har i 
Vallensbæk Lærerkreds haft et travlt efterår med opfølgning på inklusionseftersyn, kommunalvalg 
og forberedelse til overenskomstforhandlingerne, som er gået i gang i denne uge. Alt dette kan du 
læse mere om i dette nyhedsbrev. 
 
Inklusionseftersynet 
 
Inklusionseftersynet, som har haft arbejdstitlen ”Styrkede læringsfællesskaber for alle børn”, er 
ved at nå sin afslutning, og arbejdsgrupperne er ved at være klar til at komme med sine 
anbefalinger. Det er tanken, at disse anbefalinger skal give input til den nye kommunalbestyrelse, 
når de skal vedtage politikken på 0-18 års området for de næste fire år. 
Mange tak til de medlemmer, som har siddet med i arbejdsgrupperne. 
 
Kommunalvalget 
 
Vi havde fra Vallensbæk Lærerkreds side lavet et nyt tiltag for at få skolepolitikken på dagsorden, 
da vi afholde et valgmøde sammen med BUPL og PMF (pædagogmedhjælperne). Mødet var godt 
besøgt af både partierne, vælgerne samt en del lærere. Valgmødet har givet os et godt 
udgangspunkt for en dialog med politikkerne. 
Selve valget ændrede ikke ved det store politiske billede, Konservative har stadig fuldt flertal med 
otte mandater, og borgmesteren hedder stadig Henrik Rasmussen.  Der skete dog lidt ved valget: 
Venstre mistede deres mandat, der gik til Socialdemokratiet, som dermed endte med fem 
mandater. Dansk Folkeparti beholdte deres to mandater, så det er en kommunalbestyrelse med 
kun tre partier. Der skete dog noget internt både hos de konservative og socialdemokraterne, hvor 
der henholdsvis kom tre og to nye medlemmer. 
Ved det konstituerende møde blev Morten Schou Jørgensen (C) valgt til formand for Børne og 
Kulturudvalget, som derud over består af Marianne Friis-Mikkelsen (C), Ricky van Overeem (C), 
Lene Holm Gamborg (C), Søren Wiborg (A), Erdal Colak (A) og Kenneth Kristensen Bernt (DF). 
 
Vi har i Kredsen haft kontakt med både Konservative og Socialdemokratiet, som gerne vil have 
input fra os, når den nye politik for 0-18 års området skal laves, samt hvilke problematikker, vi ser 
ude på skolerne. Vi ser frem til disse møder, og er der noget, du som medlem synes vi skal tage 
med, så snak med din TR om det. 
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Forhandlingerne om vores næste overenskomst, der skal træde i kraft 1. april 2018, er som nævnt 
lige gået i gang. Det første forhandlingsmøde er afholdt, her blev der udvekslet krav og aftalt en 
møderække. 
Hvis du har fulgt lidt med i medierne, er det måske ikke nyt for dig, at fagforeningerne har valgt at 
stå sammen om nogle konkrete tiltag heri bl.a. at Danmarks Lærerforening kommer i reelle 
forhandlinger om arbejdstid, den betalte frokostpause, ligeløn m.m. Hvordan forhandlingerne 
ender ved vi jo ikke, men det kan i værste fald ende i en konflikt. Vil du vide mere om det scenarie 
kan du læse om det i Folkeskolen nr. 21 fra 7/12. Derudover er ”www.Folkeskolen.dk” 
”www.dlf.org” gode steder at finde mere information. 
 
Vi vil fra Kredsens side selvfølgelig også gøre alt for at holde dig opdateret om, hvordan 
forhandlinger går og baggrunden for dem. Et af de tiltag vi har gjort, sammen med de andre 
kredse på Vestegnen, er et fælles medlemsmøde, hvor Anders Bondo Christensen kommer og 
orientere om alt det, der ligger til grund for DLF’s strategi i forhandlingerne. Vi håber, at der 
kommer mindst 3-4 fra hver skole, som kan være med til (sammen med TR) at give det videre til 
sine kollegaer. 
Medlemsmødet foregår tirsdag den 9. januar kl. 17-19 i kulturhuset Brønden i Brøndby Strand, du 
kan tilmelde dig hos din TR eller på opslaget på skolen. 
 
Jeg vil her til sidst bare gøre opmærksom på, at hvis du i juleferien har planer om at planlægge 
ferien for 2018, så er der åbnet for bookning af Vallensbæks Feriefonds sommerhuse på Møn og i 
Marielyst, se nærmere på kommuneintra under fanebladet Bonus. 
 
 
De bedste julehilsner  
 
Merete Randskov 
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