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Tusind tak til de medlemmer, der var med til at diskutere kravene til overenskomsten i 2018. Det 
var en fornøjelse at se jeres engagement ved bordene. Kommentarerne og forslagene til nye krav 
er sendt ind til hovedstyrelsen sammen med beskeden om, at lærerne i Vallensbæk er klar til at gå 
i konflikt, hvis der ikke kommer en aftale omkring arbejdstiden. 
Vi håber, at den festlige del af arrangementet var med til at skabe nye kontakter skolerne imellem, 
og jeg ved, at i hvert fald Egholmskolen blev inspireret af de fantastiske beklædningsgenstande, 
der findes på lærerværelset på Vallensbæk skole. 
 

 

Inklusion  
 
Som nævnt tidligere samarbejder vi i øjeblikket med forvaltningen om at lave et lokalt 
inklusionseftersyn. Eftersynet kommer til at handle om forebyggende indsatser, muligheden for at 
få hjælp og viden, efteruddannelse, prioritering af ressourcer og forældreinddragelse. 
Målet med eftersynet er at komme med anbefalinger, der kan bruges her og nu, men også nogle 
anbefalinger som er mere langsigtede.  
For at sikre, at vi når hele vejen rundt, har vi i Kredsstyrelsen valgt at sende et spørgeskema ud om 
jeres oplevelser med inklusion i hverdagen. Spørgeskemaet kommer i slutningen af denne uge i din 
mailboks. Vi ved godt, at det er ”endnu et spørgeskema”, men det vil være en stor hjælp til os, så 
vi er klædt ordentligt på i forhold til det videre arbejde.    
Så altså en stor opfordring fra Kredsstyrelsen til at besvare spørgeskemaet senest fredag den  
23-6-17. 
 

Ny næstformand 
 
Sus la Cour har på grund af arbejdspres valgt at trække sig som næstformand i Vallensbæk 
Lærerkreds. En enig Kredsstyrelsen har derfor valgt Lasse Bredager (TR på Vallensbæk skole) som 
ny næstformand. 
Tusind tak til Sus for det arbejde, hun har lagt som næstformand. Vi er rigtig glade for, at hun 
forsætter som TR på Pilehaveskolen og derved også i kredsstyrelsen. 
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Ferie og sygdom 
 
Ferieugerne ligger i år i uge 28, 29 og 30, de øvrige dage er afspadsering. 
 
Hvis du ikke har optjent fuld ferie i Vallensbæk Kommune skal du: 

 Indsende/aflevere feriekort fra tidligere arbejdsgiver eller  

 Kontakte a-kassen om dagpenge for kollektivferie (Lærernes a-kasse ved besked) 

o Ring til Lærernes a-kasse eller 

o Brug hjemmesiden Kollektiv-Ferie 

Hvis du er syg ved feriens start, begynder din ferie, når du er raskmeldt. Du skal have sygemeldt 
dig inden feriens start. Bliver du syg i løbet af ferien, skal du sygemelde dig som beskrevet på intra. 
Du har ikke ret til erstatningsferie i de 5 første sygedage (det er fra det tidspunkt, du melder dig 
syg, at der skal gå 5 dage). Du skal selv skaffe og betale lægeerklæringen som dokumentation for 
din sygemelding. Bliver du syg i udlandet, skal du også sikre dig dokumentation for sygdommen.  
Det kan være væsentligt at melde dig syg, selvom du har en formodning om, at det er kortvarigt, 
da du jo kan risikere at blive syg i forbindelse med efterårsferien eller vinterferien. Der er altså 5 
karensdage i alt for de 5 ferieuger. 
 

Kontingentændringer i sommeren 2017 

I foråret 2017 er det 4 år siden, titusindvis af medlemmer af Danmarks Lærerforening blev nægtet 
adgang til deres arbejde og derved mistede en månedsløn (pga. lockouten i april 2013). Alle 
medlemmer af DLF i fraktion 1 og 2 har på solidarisk vis bidraget med omtrent det samme beløb til 
finansieringen af den lånemodel, der blev sat i værk i forbindelse med lockouten, da de 
overenskomstansatte medlemmer ikke fik udbetalt løn af arbejdsgiverne. 1. august 2017 er lånene 
betalt tilbage, og det får betydning for kontingentet. 
 
Nogle medlemmer vil opleve et fald i den samlede betaling til DLF. Det drejer sig om: 
 
- Medlemmer, der er i arbejde, og som ikke var lockoutet eller ikke var ansat i april 2013. 
- Tjenestemændene som ikke var lockoutet og fik løn, da deres kolleger var lockoutet.  
- Konsulenter uden ledelsesbeføjelser. 
Disse medlemmer har siden konflikten betalt et konfliktkontingent.  
 
De medlemmer, der var lockoutet og optog konfliktlån, vil også opleve et samlet fald i betalingen, 
da deres kontingent vil stige til normalt niveau, men samtidig skal de ikke længere betale 
låneydelsen for konfliktlånet.  
 
En gruppe af medlemmer kan opleve det som en stigning i betalingen til DLF, når det særligt lave 
kontingent udløber 1. august 2017, og der genetableres et kontingent på samme måde som før 
lockouten. Det kan opleves som en stigning, fordi de i 4 år har betalt det meget lave kontingent og 
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ikke har betalt låneydelsen, fordi de tog løntabet i 2013 uden at optage konfliktlånet. Men i 
realiteten er der tale om en tilbagevenden til en almindelig kontingentfastsættelse.  
Se oversigten over kontingentet i perioden 1. august 2013 til 1. august 2017 på diagrammet: 
 

 
 

Kontingentsatser pr. 1. august 2017: 
 
 

Fraktion:  DLF’s andel:  Kreds 9’s andel:  I alt:  

1 – 3  213 kr.  351 kr.  564 kr. 

4  71 kr.  69 kr.  140 kr.  

6 94 kr.  59 kr.  153 kr.  

 

 
Betaling af kontingent til Vallensbæk Lærerkreds: 
 
Pr. 1. juli 2017 overgår Vallensbæk Lærerkreds til opkrævning af kontingent via Danmarks 
Lærerforenings hovedforening centralt. Alle Betalingsserviceaftaler vil automatisk køre videre. 
 
Hvis ikke du allerede er tilmeldt Betalingsservice, så kan det gøres via dette link: 
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http://www.dlf.org/medlem/kontingent/betal-via-nets 
 
Eller sende en mail til cok@dlf.org og oplyse registrerings- og kontonummer, hvor fra kontingentet 
skal trækkes, så kan vi tilmelde dig til Betalingsservice. 

 
 

Merete Randskov 
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