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December 2016 

 

Facebook 

 
Her i december måned får Vallensbæk Lærerkreds sin egen Facebookside. 

Vores ønske med siden er at give informationer til vores medlemmer. Det kan både være om lokale 

forhold, men også om nationale forhold. Vi håber med Facebooksiden at komme mere i kontakt 

med alle medlemmer samt at fortælle, hvad vi arbejder med i kredsstyrelsen. 

 

Der bliver ingen sagsbehandling på siden, så hvis du har spørgsmål, skal du fortsat henvende dig til 

din TR eller til kredsen. 

 

 

Kommunalbestyrelsesmødet 

 
Socialdemokratiet havde på kommunalbestyrelsesmødet den 23-11-16 stillet et forslag om, at 

kommunalbestyrelsen skulle indgå et samarbejde med Vallensbæk Lærerkreds om et 

forståelsespapir. Dette forslag blev desværre nedstemt med 9 stemmer mod 6. Det var Konservative 

og Venstre, der stemte imod og Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der stemte for. Forslaget 

skabte dog en del debat. 

 

Socialdemokratiet begrundede deres ønske med, at det ville hjælpe på rekruttering af nye og 

fastholdelse af allerede ansatte lærere. De mener, at et sådan forståelsespapir kan handle om punkter 

som tilstedeværelse med mening, arbejdstidens tilrettelæggelse, lektionslængde, planlægning af 

skoleåret etc.  

 

Socialdemokratiet spurgte også ind til omlægning af USU-timer til to-lærertimer og om, hvorvidt 

det var lederne, der bestemte det, hvilket borgmesteren bekræftede, at de gjorde. Dette vil 

Vallensbæk Lærerkreds derfor arbejde videre med både lokalt på skolerne og gennem de 

dialogmøder, vi har med forvaltningen. 

Læs mere om kommunalbestyrelsesmødet her: 

 

http://folkebladet.dk/2016/11/laererne-delte-vandene/ 

http://folkebladet.dk/2016/11/laererformanden-det-er-trist/ 

http://sn.dk/Sydkysten/Laerere-DF-stemte-ogsaa-for-lokal-aftale/artikel/617745 
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Dialogmøder 

 
Vi havde sidste år en række dialogmøder med distriktsledere, daglige ledere, TR, AMR, kreds og 

forvaltningen. Der var nogle gode dialoger, som handlede om de problemstillinger/udfordringer, vi 

oplever i vores hverdag. Nogle af de områder, vi arbejdede med, var bl.a. fagfordelingen, dialogen 

om opgaveoversigten, manglende forberedelsestid og rekrutteringsudfordringen.  

 

Der blev nedsat to arbejdsgrupper, der skal komme med anbefalinger på områderne 

’rekruttering/fastholdelse’ og ’udviklingsprojekter’, disse grupper er godt i gang. 

 

Et emne vi har arbejdet med i år er kommunikation. Dette har bl.a. ført til, at vi har besluttet, at 

kommunikation skal være afsluttende punkt på alle møder, hvor ledere og TR eller kreds og 

forvaltning deltager. Hensigten er at afklare relevante informationer og hvordan det skal 

kommunikeres.   

 

Der vil inden jul komme en fælles information om dialogmøderne fra forvaltningen og kredsen.  

 

 

Løntjek 

 
Vi har været ude på de tre skoler og lavet løntjek. Nogle af de fejl vi fandt, var manglende 

udbetaling af lejrskoletillæg, for lidt udbetaling af undervisningstillæg (det er især, hvis man er på 

deltid, at man skal være opmærksom på dette) og forkert anciennitetsdato. 

Fik du ikke lige tjekket din lønseddel, så fortvivl ikke, du kan altid gå til din TR og få den set 

igennem. 
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