Vallensbæk Lærerkreds

Blækklatten

den tillid, der led et
knæk i ’13 og det gøres
ikke med ord, men gennem handling. I brevet
skriver hun også, at
regeringen vil arbejde
for at afskaffe de nationale test og uddannelsesparathedsvurderingen i 8.klasse for at undgå noget af det præstaVi har i kredsstyrelsen tionspres flere børn og
valgt at starte skoleåret unge føler. Det er dejmed en ny og forhåligt, at Pernille Rosenbentlig mere læsevenlig krantz-Theil ønsker at
udgave af Blækklatten skabe bedre rammer for
- håber du er enig.
lærernes arbejde.
De radikale følger trop
ved at give folkeskolen
Som altid ved skolehøjeste prioritet, og
start er der stor opkommer med krav til
mærksomhed omkring finansloven, om at få
folkeskolen fra politisk afsat yderligere en milside. I år er der flere
liard kroner til folkepositive meldinger.
skolen hvert år. En milDen nye undervisnings- liard som er hårdt tiltrængt, og som måske
minister skriver i sit
brev til lærerne, at hun kan bruges til at nedsætte undervisningsønsker at genopbygge

timetallet og give lærerne mere forberedelsestid. SF har i valgkampen også givet løfter om
flere penge til folkeskolen.
Så nu mangler vi bare,
at alle de fine og gode
løfter udmønter sig i
handling, som vi kan
mærke helt ude på den
enkelte skole.
På det lokalpolitiske
område besluttede
kommunalbestyrelsen
på det sidste møde inden sommerferien, at
man i Vallensbæk, som
i alle andre kommuner
skulle forkorte skoledagen i indskolingen. Du
kan læse mere om det
andet sted i Blækklatten.

Nyt fra DLF
Kongres

de næstformand og
Morten Refskov, der er
Danmarks Lærerforformand for Ballerup
ening holder kongres i
starten af oktober, her Lærerforening og medlem af hovedstyrelsen.
skal der blandt meget
Det er kun de kongresandet vælges formand
delegerede, der kan
og næstformand. Anstemme, derfor vil vi i
ders Bondo Christensen genopstiller til for- kredsstyrelsen have en
drøftelse om de to kanmand og har ingen
modkandidat. Til næst- didater inden kongresformandsposten er der sen.
kampvalg mellem Dorte
Lange, der er nuværen-
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Vigtige datoer

Formanden har ordet
Velkommen tilbage fra
sommerferie, jeg håber
den har været dejlig, og
at du har fået slappet
godt af samt haft nogle
dejlige oplevelser. En
ekstra stor velkommen
skal lyde til vores nye
kolleger.
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Valg til Hovedstyrelsen
Senere på efteråret er
der valg til Hovedstyrelsen. Her er det dig som
medlem der kan stemme på den kandidat,
der skal repræsentere
din stemme i Hovedstyrelsen. Der kommer
meget mere om valget
til Hovedstyrelsen i en
senere Blækklat

3. sept. KS-møde
16.sept. Arrangement for
nyansatte
17. sept. Dialogmøde
mellem ledelse, kreds
og forvaltning
18. sept. Pensionsmøde for
medlemmer
24. sept. KS-møde
1.-3. Kongres
8. okt. KS-møde
13. Generalformarts samling

Er du OK? - Løntjek til efteråret
Har du tjek på din lønseddel?
Det kan ofte være svært at finde fejlene selv. Vi kan hjælpe
med at tjekke, om din lønseddel er korrekt.

Løntjekket ligger i arbejdstiden og
som altid i samarbejde med ledelsen på skolen.
Har du ikke mulighed for at deltage til løntjekket, kan du altid få
din lønseddel tjekket af din TR.

I løbet af efterår afholder vi det
årlige løntjek på skolerne. Selvom
du tidligere har været til løntjek
uden, at der er har været mangler, betyder det ikke, at du stadig
kan se dig fri for fejl.

Datoerne meldes ud i AULA af din
TR

Din løn vil i de fleste tilfælde være
forskellig fra det ene skoleår til
det andet, da dine arbejdsopgaver
ændres fra år til år.
ift. hvilke eventuelle ændringer,
Yderligere vil vi også på løntjekket der kan komme i løbet af skoleåret og løn.
komme med en opmærksomhed

Har du styr på din opgaveoversigt?
Du skal have en opgaveoversigt,
og du har ret til at drøfte den
med din skoleledelse. Udarbejdelsen skal være i dialog mellem dig og din leder.

at oplyse det til din TR.

Ude på skolerne er der travlt med
at få styr på det sidste omkring
opgaveoversigterne. I den forbindelse er det vigtigt, at du i processen frem mod den endelige opgaveoversigt, har oplevet en god dialog med din leder, samt at du har
fået afstemt tidsforbruget af dine
opgaver, så du kan holde dig inden for din arbejdstid.

ændringer:

Mange oplever, at der i løbet af
skoleåret sker ændringer i deres
arbejdsopgaver. Ændringerne
kan være af større eller mindre
Der kan opstår ændringer i dine karakter.
arbejdsopgaver i løbet af året.
Der skelnes mellem to typer af
1. Du får i dialog med ledelsen
yderligere opgaver, der ikke har
et tidsmæssigt omfang, der påvirker din arbejdstid.

tid, er det det vigtig, du tager fat i
din TR. Din TR kan hjælpe dig
med hvilke aftaler, der skal laves
med ledelsen.
Den løn du er berettiget til, udregnes på baggrund af din opgaveoversigt. Opgaveoversigten er dit
løntilsagn!
Derfor er det ekstra vigtigt, at dine arbejdsopgaver stemmer
overens med din opgaveoversigt.

2. Du får i dialog med ledelsen
yderligere opgaver, der har et
tidsmæssigt omfang, der giver en
øget arbejdstid.

Du skal have udleveret din endeli- Bliver du pålagt flere opgaver i
løbet af skoleåret, især hvis det
ge opgaveoversigt fra ledelsen.
Har du ikke det, er det en god ide har en indflydelse på din arbejds-

Modtagerklasser er blevet til Basisundervisning i dansk
Kommunalbestyrelsen besluttede
i juni 2018 at nedlægge modtagerklasserne, for at lade de nyankommne elever starte i en normalklasse fra første dag, gældende fra skolestart 2019.

lever vi, at det ikke helt er lykkes
at få den gode start på den nye
struktur. Vi arbejder ufortrødent
Vi har løbende været i dialog med videre for at give modtagereleverforvaltningen omkring nogle af de ne den bedste start og give de
modtagende teams de bedste forudfordringer, vi kunne forestille
udsætninger for at lykkes med
Forvaltningen og skolerne har si- os, at en sådan strukturændring
den august 2018 arbejdet på at
ville medføre. På trods af at arbej- opgaven.
finde den rigtige struktur for mod- det er blevet startet tidligt op, opSide 2

tagelse af nye elever, for den ændrede undervisning samt implementering af den nye struktur.

Blækklatten

Ny Børne og Ungechef
Centerchef Dennis Danielsen
sagde sit job op lige før ferien,
da han havde fået nyt job i
Frederiksberg Kommune. Vi
havde i kredsen et godt samarbejde med ham og ønsker ham
alt det bedste i det nye job. Nu

går ansættelsen af en ny Børne ening til at sidde med i ansætog Ungechef i gang, Direktiotelsesudvalget.
nen håber at kunne have ansat en ny pr. 1. december
2019. Merete kommer som
FTR for Danmarks Lærerfor-

Kortere skoledage
I starten af 2019 vedtog de tre
daværende regeringspartier, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og
SF en justering af Folkeskoleloven, som blandt andet betød,
at de mindste klasser skulle
tre lektioner mindre i skole.
Det bragte også glæde hos elever, forældre, lærere og ledelse
i Vallensbæk, men det viste sig
dog, at Vallensbæk Kommune
ikke ville dette. Argumentationen var, at de var bekymret
for, om der fulgte økonomi med
til at udvide SFO-åbningstiden.
Denne beslutning fik flere for-

ældre til at blive aktive i debatten, som blandt andet fyldte i
Facebookgruppen ”Vallensbæk
politik”. Søren Viborg (S) lyttede til de frustrerede forældre
og endte med at stille et forslag
til kommunalbestyrelsen omkring at forkorte skoledagene i
indskolingen, og så bruge de
sparede penge på undervisningstimetallet til at dække
den udvidede SFO-tid.

mødet gik Konservative med til
forslaget, dog ville de have, at
de sparede penge skulle blive i
skolen, og at man så måtte finde pengene til SFO-tiden et
andet sted fra. Derfor har vi
nu, pr. 1. august 2019, en skoleuge på 27,8 timer i indskolingen i stedet for 30 timer.

Udspillet kom på dagsorden til
Kommunalbestyrelsesmødet i
juni, hvor flere frustrerede forældre dukkede op med klapvogne, skilte og balloner. På

Er du på nedsat tid?
Alle lærere burde på nuværende
tidspunkt have fået udleveret en
plan for fordelingen af skoleårets
arbejdstid.
Har du aldersreduktion, frikøb
eller selv betalt for din nedsatte
tid, er det nu du skal være op-

mærksom.

Når du har nedsat arbejdstid
Du skal have udleveret en speci- reduceres din årsnorm tilsvafik plan, der passer til den ned- rende.
satte tid du har. Derfor er det
Din årsnorm beregnes let ved af
ikke nok bare at vide, at man
gange din ansættelsesgrad med
f.eks. må gå før hver fredag
1687,2
el.lign.
Er din ansættelsesgrad 29,6/37
(80%) ser udregningen således
ud

Alternativt findes din årsnorm
også på din opgaveoversigt.
Har du ikke fået udleveret din
egen specifikke arbejdstidsfordeling skal du henvende dig til ledelsen og din TR.
Eksempel på arbejdstidsskema for ansat på nedsat tid
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Vallensbæk Lærerkreds
Brøndbyvestervej 58
2605 Brøndby
Tlf: 43 44 48 18
009@dlf.org
www.dlfkreds9.dk

Ishøj og Vallensbæk Lærerkreds inviterer til
Pensionsaften, - Bliv klogere på din pensionsordning

Onsdag d. 18. september 2019, kl. 16.30 i Multisalen på
Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635 Ishøj
Selv om du synes, du er alt for ung til at tænke på din pension, så kan
det alligevel være en god ide at ofre din pension lidt opmærksomhed.
Det handler nemlig om mere end alderspension.
Efter et oplæg fra Morten, konsulent fra Lærernes Pension, vil der være
en sandwich og lidt at drikke og mulighed for at stille spørgsmål om
din pension.
Er du interesseret, så se den udsendte tilmelding - eller spørg din TR.
Find os på
facebook.com/DLFkreds9

Tilmeldingsfristen er mandag d. 9. september 2019 kl. 12.30 til
018@dlf.org

Et historisk tilbageblik
Blækklatten i ’87 satte fokus på vikarproblematikken dengang

