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Ny kredsstyrelse: 
Den nye kredsstyrelse ser således ud: 

Formand og FTR:  Merete Randskov (Egholm) 

Næstformand og TR:  Sus La Cour (Pilehave) 

Kasserer:   Maria Kleis (Egholm) 

TR’er:   Lasse Bredager (Vallensbæk) og Max Hagen (Egholm) 

 

Vi har også vores TR-suppleanter med til kredsstyrelsesmøderne, de er: Thomas Møller (Vallensbæk), 

Maria Friis-Mikkelsen (Pilehave) og Janne Bisgaaard Petersen (Egholm). 

Vi glæder os alle til at komme i gang med arbejdet.  

Husk du kan se dagsordener og referater af vores møder på Kredsens hjemmeside. 

http://www.dlfkreds9.dk/  

Stigning i løn som følge af overenskomst 15: 
Pr 1. april er både lærere og børnehaveklasseledere steget et løntrin som følge af overenskomst 15. Det 

betyder, at man fremover skal være på følgende løntrin. 

 

Lærer på grundløn 

Anciennitet Løntrin 

Grundløn 31 + 3.000 kr. 

4 års 35 + 3.000 kr. 

8 års 40 

12 års 40 + 10.000 kr. 

 

Lærer på anciennitetsløn (personlig ordning) 

Stort set alle på anciennitetsløn er på løntrin 43 + 13.000 kr. i årligt grundbeløb.  

Tjenestemænd er også på anciennitetsløn.  

Samtidig sker der den 1. april også en udfasning af kompensation for aldersreduktionen. Det står som 

centralt lærertillæg på lønsedlen og er på 307,49 kr. - det tillæg forsvinder altså. 

Så husk at tjekke din lønseddel! 

Vi ved at dem, der er forudbetalt ikke har fået den rigtige løn i denne måned, men de har lovet bod og 

bedring fra lønkontoret. 

Event mod omprioriteringsbidraget den 12. maj kl 17 foran Vallensbæk Rådhus: 

Den 12. maj 2016 kl. 17-18 vil der på foranledning af Velfærdsalliancen komme til at foregå events o.l. i 

de fleste kommuner over hele landet. Dette sker for at gøre regeringen og KL opmærksom på, at 

omprioriteringsbidraget er en upopulær størrelse - både blandt de ansatte og rigtig mange 

kommunalpolitikere. Det vil i praktisk betyde, at kommunerne skal spare det, der svarer til 14.000 

stillinger i næste års budget. Opfordringen til regeringen er, at omprioriteringsbidraget bliver rullet 

tilbage.  
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I Vallensbæk er medarbejdersiden i Hoved-MED gået sammen om at lave en event. Jeg vil opfordre alle 

dem, der har tid og overskud til at deltage. 

Det sker altså torsdag d. 12. maj kl.17-18 foran Vallensbæk Rådhus. 

Læs mere om Velfærdsalliancen på http://velfaerdsalliance.dk/ 

1. maj: 

Husk at undervisningsforbundet har et telt i Fælledparken 1. maj. Du kan se programmet i nedenunder. 

Venlig hilsen Merete 
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